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În temeiul Legii Nr. 334/2002 (Legea bibliotecilor), cu modificările şi completările 

ulterioare, Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva este o instituţie publică 

din categoria bibliotecilor de drept public, cu personalitate juridică, ce funcţionează în 

subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara. 

În temeiul aceleiaşi legi, ea se defineşte ca structură infodocumentară aparţinând 

Sistemului Naţional de Biblioteci, parte integrantă a Sistemului Naţional de Informare şi 

Documentare şi are, în societatea informaţională, „rol de importanţă strategică”. 

Ca bibliotecă publică, ea are misiunea de a asigura accesul liber, democratic şi 

nelimitat al întregii comunităţi la colecţiile, produsele şi serviciile sale informaţionale, 

documentare şi culturale, având în acelaşi timp puternice valenţe educaţionale, de formare 

permanentă şi de protecţie socială. 
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Prezentulraport de activitate a fostelaboratpentruevaluareamanagementului de 

cătreConsiliulJudeţean Hunedoara, denumitîncontinuareautoritatea, 

pentruBibliotecaJudețeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-

Deva,denumităîncontinuareinstituţia, aflatăînsubordineasa, înconformitate cu 

prevederileOrdonanţei de urgenţă a Guvernuluinr. 189/2008 

privindmanagementulinstituţiilorpublice de cultură, aprobată cu 

modificărişicompletăriprinLegeanr.269/2009, cu modificărileşicompletărileulterioare, 

denumităîncontinuareordonanţa de urgenţă, precumşi cu cele ale regulamentului de evaluare. 

 Analizaşinotarearaportului de activitate*1) şiainterviului se 

facînbazaurmătoarelorcriterii de evaluare*2): 

    1. evoluţiainstituţieiînraport cu mediulîn care îşidesfăşoarăactivitateaşiînraport cu 

sistemulinstituţional existent; 

    2. îmbunătăţireaactivităţiiinstituţiei; 

    3. organizarea/sistemulorganizaţional al instituţiei; 

    4. situaţiaeconomico-financiară a instituţiei; 

    5. strategia, programeleşiimplementareaplanului de 

acţiunepentruîndeplinireamisiuniispecificeinstituţiei, conform sarcinilor formulate de 

autoritate; 

    6. evoluţiaeconomico-financiară a instituţiei, pentruurmătoareaperioadă de management, 

cu menţionarearesurselorfinanciarenecesare de alocat de cătreautoritate. 

 Înconformitate cu prevederilecontractului de management, dateleşiinformaţiile din 

prezentulraportsuntaferenteperioadei: de la 01.01.2020 la 31.12.2020, 

reprezentândprimaevaluare.  
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A. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea 

1. Colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează aceleiași 

comunităţi  

În conformitate cu legislaţia în vigoare, Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” 

Hunedoara-Deva este bibliotecă de drept public, de tip enciclopedic, care deserveşte 

interesele tuturor utilizatorilor, fără deosebiri de natură etnică, religioasă, profesională etc. 

Pentru a-şi îndeplini misiunea, biblioteca – singura instituţie care, prin definiţie, asigură acces 

gratuit la informaţie – a continuat parteneriatele încheiate în perioada 2015-2019, iar în cursul 

anului 2020 a stabilit acorduri de parteneriat cu Serviciul Public de Administrare a 

Monumentelor Istorice și Colegiul Naţional Pedagogic „Regina Maria” Deva, având drept 

scop, pe de o parte, uniformizarea ofertei culturale la nivel de judeţ, implicarea mai multor 

parteneri pentru a conferi o mai mare vizibilitate actului cultural şi un impact mai puternic 

asupra publicului ţintă, iar pe de altă parte, pentru a răspunde mai bine nevoii de cultură de 

înaltă calitate exprimate de comunitatea hunedoreană. Aceste parteneriate s-au concretizat în 

activităţi cu un mare impact asupra hunedorenilor, ele adresându-se elevilor, studenţilor, 

specialiştilor în diverse domenii şi pasionaţilor de anumite teme.  

Împreună cu partenerii implicaţi, Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” 

Hunedoara-Deva a desfăşurat în anul 2020o serie de activităţi cu caracter judeţean/ naţional: 

Eminesciana, ediția a XI-a, desfășurată în acest an sub genericul „Tot mai citesc 

măiastra-ți carte”, citat dintr-o emoționantă poezie semnată de Alexandru Vlahuță, poezie 

dedicată poetului nostru național. Cu acest prilej, am oferit iubitorilor de poezie eminesciană 

un florilegiu de momente artistice inspirate din creația marelui poet. Prin întregul program pe 

care l-am alcătuit, am dorit să-l simțim și mai aproape de inimile noastre pe Mihai Eminescu, 

ne-am încredințat o dată în plus de actualitatea creației eminesciene, am dorit să-i 

aprofundăm opera și, așa cum spunea Tudor Arghezi, „să ne aducem pururi aminte de 

Eminescu”. Manifestările dedicate memoriei lui Mihai Eminescu au avut drept punct de 

pornire recitalul poetic-muzical susținut de oaspeții noștri, membrii Fundației Rock 

Filarmonica Oradea (Alexandrina, Iuliana și Florian CheluMadeva), care ne-au încântat cu 

piese muzicale inspirate din poezia eminesciană. Mihai Eminescu a fost adus în lumină, sub 

formă muzicală, în trei forme diferite de exprimare artistică. În primul calup au fost 

interpretate compoziții muzicale originale în mai multe traduceri pe versurile poetului: rusă, 

italiană, franceză, spaniolă și engleză. În al doilea calup au fost interpretate sonete muzicale, 
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compozițiile pe două măsuri din Bach. Iar în al treilea calup au fost interpretate două romanțe 

cunoscute de toți românii, „Mai am un singur dor” fiind redată, în premieră, în limba ebraică. 

Manifestările dedicate lui Eminescu au continuat cu deja cunoscutul concurs 

„Eminescu – muntele fără poteci”, la care au luat parte elevi de la colegiile și liceele din 

Deva: Colegiul Național „Decebal”, Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”, Liceul cu 

Program Sportiv „Cetate”, Liceul Tehnologic „Transilvania”, Liceul Tehnologic Energetic 

„Dragomir Hurmuzescu”, Liceul de Arte „Sigismund Toduță” și Liceul Tehnologic „Grigore 

Moisil”. Câștigătorii concursului au fost: Locul I – Colegiul Național „Decebal”; Locul II – 

Liceul de Arte „Sigismund Toduță”; Locul III – Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir 

Hurmuzescu”. 
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Unirea Principatelor Române – Manifestare cultural-educativă dedicată Unirii 

Principatelor Române. Elevi de la colegiile și liceele din Deva (Colegiul Național „Decebal”, 

Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”, Liceul cu Program Sportiv „Cetate”, Liceul 

Tehnologic „Transilvania”, Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”, Liceul 

Tehnologic „Grigore Moisil”, Liceul de Arte „Sigismund Toduță”, Școala Gimnazială „Andrei 

Șaguna”) s-au adunat la statuia lui Traian din fața Primăriei Municipiului Deva sub faldurile 

celor 200 de drapele purtate de elevii Liceului Tehnologic „Transilvania” din Deva, unde au 

fost întâmpinați de o parte a colectivului Bibliotecii Județene. În acordurile Horei Unirii, cu 

tricolorul în mâini, au format o coloană care a pornit spre Bibliotecă, sub privirile trecătorilor. 

S-a trecut pe lângă clădirea Casei Județene de Asigurări de Sănătate Hunedoara, pe a cărei 

fațadă se află placa comemorativă ce menționează trecerea pe aici a lui Alexandru Ioan Cuza, 

în 1866, în drumul său spre exil, unde s-a depus o jerbă de flori. În curtea Bibliotecii Judeţene 

„Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva s-a dansat, ca în fiecare an, Hora Unirii. La Hora Unirii 

din acest an au luat parte elevi de la colegiile, liceele și școlile din Deva, profesori și 

bibliotecari. Sărbătorirea acestei zile a continuat cu  un concurs desfășurat în Sala de Lectură a 

Bibliotecii, unde a fost prezentat un interesant material pe tema Micii Uniri,și un concurs 

desfășurat la Secția Împrumut Carte pentru Copii pe aceeași temă. 
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China la cumpăna dintre ani –Anul Șobolanului de Metal, eveniment organizat cu 

prilejul Anului Nou Chinezesc, la care a participat ca invitat prof. univ. dr. ing. Constantin 

Oprean, directorul Institutului Confuciusde pe lângă Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. 
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Bibliotecile anului 2019– competiție între bibliotecile publice din județul Hunedoara, 

în cadrul căreia au fost premiate cea mai bună bibliotecă municipală (Biblioteca Municipală 

Hunedoara), cea mai bună bibliotecă orășenească (Biblioteca Orășenească Petrila) și cea mai 

bună bibliotecă comunală (Biblioteca Comunală Gurasada). 

 

 

 

 

Lansarea concursului „Citești și câștigi! – Cei mai buni dintre cei buni” (ediția a VII-

a) – concurs de cultură generală între colegiile și liceele din județ. Licee participante: 

Colegiul Naţional „Decebal” Deva, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Petroșani, Liceul 

Teoretic „I. C. Brătianu” Haţeg, Liceul Teoretic „Mircea Eliade” Lupeni, Colegiul Naţional 

„Iancu de Hunedoara” Hunedoara, Colegiul Naţional Pedagogic „Regina Maria” Deva, 

Colegiul Naţional de Informatică „Carmen Sylva” Petroşani, Liceul Teoretic „Avram Iancu” 



Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, 

RAPORT DE ACTIVITATE 2020 

9 
 

Brad, Liceul Teoretic „Traian Lalescu” Hunedoara, Liceul Teoretic „Silviu Dragomir” Ilia, 

Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Deva, Liceul Tehnologic „Retezat” Uricani. 

 

 

 

 

Bradul de Crăciun – campanie organizată cu ocazia sărbătorilor de iarnă, realizată cu 

sprijinul generos al mai multor edituri, prin care fiecare copil care a trecut pragul bibliotecii 

în perioada 7 decembrie – 24 decembrie 2020a primit în dar o carte. Editurile All, Art, Astro, 

Byton, Carminis, Corint, Curtea Veche, Didactica PublishingHouse, Humanitas, Nemira, 

Niculescu, Nomina, RAO, Tehno-Art, Trei, Univers, Univers Enciclopedic Books, Usborne 

au răspuns cu promptitudine inițiativei noastre și ne-au trimis numeroase cărți pentru a le fi 

dăruite copiilor. 
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Caravana legendelor–activitateadresată copiilor preşcolari şi din ciclul primar, prin 

care urmărim să facem cunoscută civilizaţia dacică de pe teritoriul judeţului Hunedoara. 

Activități au avut loc în comunele Sarmizegetusa, Totești, Densuș, Râu de Mori. 
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Pe lângă aceste manifestări cultural-educative, Biblioteca Județeană „Ovid 

Densusianu” Hunedoara-Deva a inițiat sau a continuat o serie de proiecte culturale:  

Biblioteca Digitală Hunedoara – facilitarea accesului la documentele digitale locale. 

Avem în vedere ca întregul fond de carte cu profil literar și științific, creația unor autori 

hunedoreni consacrați, să beneficieze de expunere în spațiul virtual al Bibliotecii Județene 

„Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva prin reproducerea integrală a textului fiecărei cărți. 

Patrimoniul scris al județului Hunedoara va fi îmbogățit pe măsura participării autorilor 

hunedoreni la acest proiect și va putea fi cunoscut de un număr cât mai mare de utilizatori din 

țară și străinătate care vor accesa portalul bibliotecii. 

 

 

 

 

Biblioteca Județeană în presa hunedoreană– întreținerea secțiunii cu acest nume pe 

site-ul instituției, secțiune care cuprinde articolele din presa locală care reflectă activitatea 

bibliotecii. 
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Digitizarea presei din colecțiile Bibliotecii Județene– proiect de digitizare a 

întregului fond de presă aflat în patrimoniul bibliotecii noastre. Proiectul propune prelucrarea 

tuturor ziarelor și revistelor, astfel încât consultarea acestor publicații să poată fi la îndemâna 

oricărui utilizator oriunde s-ar afla. Un avantaj deosebit al stocării informației prin digitizare, 

pe lângă protejarea fizică a publicațiilor, este posibilitatea consultării simultane de către mai 

mulţi utilizatori a aceluiaşi document, independent de programul de funcţionare a bibliotecii. 

Până în prezent au fost scanate colecțiile existente în bibliotecă:„Activitatea”, 

„Albina”,„Boabe de grâu”, „Bunul econom”, „Călăuza”, „Câmpul”, „Cosînzeana”, „Drumul 

socialismului”, „Gazeta Transilvaniei”, „Învățătorul de mâine”, „Luceafărul”, „Plaiuri 

hunedorene”, „Revista ilustrată”, „Revista Orăștiei”, „Sămănătorul”, „Scînteia”, „Solia”, 

„Spicuiri economice”, „Steagul Roșu”, „Stuparul român”, „Szászváros”, „Szinnház”, „Știu”, 

„Universul literar”, „Voința”, „Zori noi” (integral) şi „Convorbiri literare”, „Cuvântul liber”, 

„Glasul Hunedoarei”, „Hunedoreanul”, „Lamura” „Matinal”, „Mesagerul hunedorean”, 

„Munca”, „Replica”, „Sargeția”, „Scînteia tineretului”, „Servus Hunedoara”, „Transilvania”, 

„Universul copiilor”, „Uzina noastră”, „Viața romînească”, „Zarandul”, „Ziarul științelor și al 

călătoriilor”. 
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Cursuri de limbă chineză, cursuri de caligrafie chinezească – proiect cultural-

educativ organizat în parteneriat cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Institutul 

Confucius din Sibiu.  
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Curs Formator – în anul 2020 s-a emis a doua autorizație, pe noul standard 

profesional, însumând parcurgerea a 180 de ore de pregătire teoretică și practică. Cursul de 

formator organizat de Biblioteca Județeană este autorizat de Comisia de Autorizare a 

Furnizorilor de Formare Profesională, iar absolvirea cursului va permite absolvenților să 

practice ocupația de formator, atât în țară, cât și în străinătate. Acest curs le oferă o 

specializare nouă, adresându-se celor cu studii superioare, și presupune parcurgerea unui 

număr de 180 de ore de pregătire atât teoretică, cât și practică. La finalizarea cursului 

participanții vor primi un certificat de absolvire, însoțit de o anexă denumită „supliment 

descriptiv al certificatului”, în care sunt trecute cele optsprezece competențe profesionale 

dobândite. 
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Deva citește! – proiect realizat în parteneriat cu Consiliul Județean Hunedoara și 

Primăria Municipiului Deva. Este o campanie de atragere spre lectură a populației din Deva, 

locuitori de toate vârstele și de diverse ocupații. Ne-am propus să oferim spre lectură cărți din 

diverse domenii, iar aceste cărți să le expunem în aer liber, în principalele puncte de recreere 

bine cunoscute locuitorilor din Deva. Există amplasate minibiblioteci în Parcul Cetății, Piața 

Arras, Parcul Bejan, în fața Centrului Cultural „Drăgan Muntean”, cartierul Dacia și cartierul 

Micro 15. Toate minibibliotecile sunt permanent dotate cu diferite cărți: romane, cărți de 

poezie, cărți de călătorie, cărți de povești, jurnale și memorii, cărți de artă, cărți de istorie etc. 
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Colțul relaxării – amenajarea în curtea Bibliotecii a unui un spațiu de relaxare atât 

pentru tineri, cât și pentru adulți, doritorii putând să se destindă în compania unei cărți, a unor 

jocuri sau a Internetului. 

 

 

 



Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, 

RAPORT DE ACTIVITATE 2020 

17 
 

Proiect Erasmus+:Financial Literacythrough Public Libraries(Alfabetizare 

financiară prin intermediul bibliotecilor publice)– proiect realizat în parteneriat cu 

FundacjaRozwojuSpoleczenstwaInformacyjnego (Fundația pentru Dezvoltarea Societății 

Informaționale „Nicholas Copernicus”) – Polonia (aplicant), Global Libraries Bulgaria 

Foundation (Fundația pentru Globalizarea Bibliotecilor din Bulgaria) – Bulgaria (partener) și 

Narodna In UniverzitetnaKnjiznica (Biblioteca Națională și Universitară) – Slovenia 

(partener). Proiectul are ca obiectiv înființarea unei platforme online cu scopul de a oferi 

educație financiară adulților. Activitățile din cadrul acestuia se desfășoară în perioada 

decembrie 2018 – decembrie 2021.Activitățile din cadrul acestui proiect s-au desfășurat pe 

tot parcursul anului 2020, cu următoarele rezultate: 

 Curs de formator pentru educație financiară adresat bibliotecarilor care vor 

desfășura cursuri pentru utilizatori în bibliotecile lor. (Suport de curs on-line găzduit 

de site-ul Proiectului FINLIT).  

 Curs de educație financiară pentru utilizatorii bibliotecii.(Suport de curs on-line 

găzduit de site-ul Proiectului FINLIT). 

 Training on-line cu echipele de proiect din cele 4 țări: 16 – 19 decembrie 2020. 
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 Lansarea proiectului FINLIT pentru bibliotecarii din județul Hunedoara 

 

 Pilotarea proiectuluiîn colaborare cu 5 biblioteci județene din România în 

domeniul educației financiare a adulților (Brașov, Buzău,Cluj, Timiș și Vaslui). 

În cadrul proiectului au avut loc: întâlnirea de debut de proiect la Varșovia – Fundația 

FRSI, prezentarea proiectului în cadrul Conferinței ANBPR de la Sibiu (23-25 mai 2019), 

elaborarea și lansarea Chestionarului privind educația financiară în bibliotecile publice din 

România (Chestionar găzduit de serverul Bibliotecii Naționale și Universitare a Sloveniei – 

NUK). Rezultatele preliminare arată că au răspuns peste 125 de biblioteci din România, 

majoritatea fiind interesate de livrarea în comunitățile lor a cursurilor de educație financiară, 

finalizarea primului obiectiv al proiectului Goodpracticesmapping pentru cele patru țări 

participante: Polonia, Bulgaria, Slovenia și România. 

 

Copiii fac coding în bibliotecile publice – CODE Kids – perioada de 

implementareesteianuarie 2019 – decembrie 2020 și se realizează de Fundația Progress, 

Asociația Etic și Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva. Are ca scop 

crearea și menținerea cluburilor de coding în biblioteci locale și biblioteci județene pentru 

familiarizarea copiilor cu bazele competențelor de coding și rezolvarea unui număr de sarcini 

de bază. La cluburile de coding participă 14 copii, având câte un atelier în fiecare săptămână. 
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Luna Editurii– Înanul 2020 afostorganizatstandul de carte cu vânzare al Editurii RAO 

din București. 

 

 

 

 

Campanii de mediatizare a manifestărilor culturale și aactivităților bibliotecii: Cursuri 

de limba chineză, cursuri de caligrafie chinezească; O jucărie pentru fiecare.În cadrul 

acestor campanii s-au distribuit materiale promoționale ale manifestărilor respective pe raza 

municipiului Deva.  
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Înperioada 01.01.2020 - 31.12.2020, afostorganizatălansareacărții:  

- „Cristur. Monografie” de Ioachim Lazăr şi Ioan David. 

 

 

 

 

Nu în ultimul rând, trebuie spus că panourile de la intrarea Bibliotecii Judeţene „Ovid 

Densusianu” Hunedoara-Deva sunt în permanenţă actualizate, prezentând calendarul lunii, 

atestări documentare, activități culturale din județ în cursul lunii, ce s-a întâmplat în țară și în 

lume în luna respectivă, aniversările/ comemorările unor personalităţi hunedorene. 

Au fost realizate expoziții aniversare și expoziții comemorative. 

- expoziții aniversare: „Isaac Asimov – 100 de ani de la nașterea scriitorului și 

biochimistului american”,„Petre Ispirescu – 190 de ani de la nașterea scriitorului”,„Anul Nou 

Chinezesc”, „Filme românești în regia lui Sergiu Nicolaescu”,„Mihai Eminescu – 170 de ani 

de la naşterea poetului, prozatorului şi publicistului român”, „Anne Brontë – 200 de ani de la 
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nașterea scriitoarei engleze”,„Unirea Principatelor Române”,„Fekete István – 120 de ani de la 

naștere”,„Grigore Zanc – 80 de ani de la naşterea filosofului, scriitorului și politicianului 

român”,„160 de ani de la nașterea prozatorului și dramaturgului rus Anton Pavlovici 

Cehov”,„Zodiac chinezesc – Anul Șobolanului de Metal”,„John Grisham – 65 de ani de la 

nașterea scriitorului american”, „Teodor Vârgolici – 90 de ani de la naşterea criticului literar 

român”,„Titu Maiorescu – 180 de ani de la naşterea criticului literar și esteticianului român”, 

„Grigore Vieru – 85 de ani de la nașterea poetului român”,„Jókai Mór – 195 de ani de la 

naștere”,„Scriitori francezi ai secolului XX”,„Mărțișorul – tradiții și importanța 

lui”,„ZiuaInternațională a Femeii”, „RaduTudoran – 110 ani de la 

naștereaprozatoruluiromân”,„Thury Zoltán – 150 de ani de la naștere”,„Ernest Maftei – 100 

de ani de la naștereaactoruluiromân”, „Alexandru Ioan Cuza– 200 de ani de la nașterea 

Domnitorului Moldovei și al Țării Românești”,„Mateiu I. Caragiale – 135 de ani de la 

naşterea poetului și scriitorului român”,„Elena Farago – 142 de ani de la nașterea 

scriitoarei”,„Ziua Mondială a Teatrului”,„Edgar Wallace – 145 de ani de la naștere”,„Hans 

Christian Andersen – 215 ani de la nașterea scriitorului”,„Ziua Internațională a Cărții pentru 

Copii”,„Emile Zola – 180 de ani de la nașterea romancierului 

francez”,„ZiuaAcademieiRomâne”,„Cele mai mari orașe din China”,„Márai Sándor– 120 de 

ani de la nașterea scriitorului”,„Ziua Internațională a Monumentelor și a Locurilor 

Istorice”,„Veronica Micle – 170 de ani de la nașterea poetei și prozatoarei”, „2 Mai – 

ZiuaMunicipiului Deva”,„Vladimir Colin în colecțiile Bibliotecii”,„Lucian Blaga – 125 de 

ani de la naștereapoetului”,„9 Mai – Ziua Europei”,„Titus Popovici – 90 de ani de la nașterea 

prozatorului, scenaristului și dramaturgului român”,„Hector Malot – 190 de ani de la nașterea 

scriitorului”, „Tudor Arghezi – 140 de ani de la naștereapoetuluișiprozatoruluiromân”, „Ziua 

Internaţională a Copilului”, „Thomas Hardy – 180 de ani de la naștere”, „Ziua Mondială 

ArtNouveau”, „Romantismul în pictură și muzică”, „Antoine de Saint Exupéry– 120 de ani 

de la nașterea scriitorului”, „Arhitectura românească”, „Basme de pretutindeni”, „7 

lucruridespreorez”, „Sir Arthur Conan Doyle – 90 de ani de la moarteascriitoruluienglez”, 

„Grigore Alexandrescu – 210 ani de la nașterea poetului și fabulistului român”,„Paul 

Ambroise Valery – 75 de ani de la moarteapoetuluișieseistuluifrancez”, „Elias Canetti –115 

ani de la naștereaprozatorului,dramaturguluișieseistuluibritanic de limbăgermană”, „André 

Maurois – 135 de ani de la naștereaprozatoruluifrancez”, „Marcel Gafton – 95 de ani de la 

naştereapoetuluișitraducătoruluiromân”, „ZiuaImnuluiNațional”, „Patrick Modiano – 75 de 

ani de la naștereascriitoruluifrancez, laureat al Premiului Nobel pentruLiteratură”, 

„GelluNaum – 105 ani de la naștere”, „18 ingrediente ce nu pot 



Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, 

RAPORT DE ACTIVITATE 2020 

22 
 

lipsidinbucătăriachinezească”, „Guy de Maupassant –170 de ani de la 

naștereapoetuluifrancez”, „Kölcsey Ferenc – 230 de ani de la naștereapoetului”, 

„Curenteliterar-artistice: clasicismul”, „Zoe Dumitrescu-Bușulenga –100 de ani de la nașterea 

eseistei românce”, „Vasile Alecsandri – 130 de ani de la moarteapoetului, 

prozatoruluișidramaturguluiromân”, „Ray Bradbury –100 de ani de la 

naştereascriitoruluiamerican de romane SF, fantasy, horrorșimister”, „ZiuaInternațională a 

Muzicii”, „Paul Goma – 85 de ani de la naştereaprozatoruluiromân”, 

„SergheiAleksandroviciEsenin – 125 deani de la naștereapoetului rus”, „EusebiuCamilar – 

110 ani de la naștereapoetului, prozatoruluișitraducătoruluiromân”, „Frank Herbert –100 de 

ani de la naștereascriitoruluiamerican”, „Luciano Pavarotti – 85 de ani de la 

naştereatenoruluiitalian”, „Oscar Wilde șiopera sa”, „Dumitru Almașîncolecțiilebibliotecii”, 

„ZiuaArmateiRomâne”, „Basme de pretutindeni”, „Aventura ingredientelorchinezești”, 

„Mihail Sadoveanu – 140 de ani de la naştereaprozatoruluiromân”, „Ziua Internaţională a 

Nevăzătorilor”, „Claude Monet – 180 de ani de la nașterea pictorului francez”, 

„ZiuaEconomiștilordinRomânia”, „Nicolae Labiș – 85 de ani de la naștereapoetului”, 

„Vechiritualuri de frumusețedin China”, „Jane Austen – 245 deani de la 

naşterearomanciereiengleze”, „Ludwig van Beethoven –250 de ani de la 

naștereacompozitoruluișipianistului”, „Obiceiuri de iarnă”, „Edith Piaf –105 ani de la 

naşterea actriţei şi cântăreţei franceze”, „Rudyard Kipling – 155 de ani de la nașterea poetului 

și prozatorului britanic”. 

- expoziții comemorative:„Ziua Internațională a Holocaustului”, „René Descartes – 

370 de ani de la moartea filosofului și omului de știință francez”,„Aleksei Nikolaevici Tolstoi 

– 75 de ani de la moartea romancierului și dramaturgului rus”, „David Herbert Lawrence–90 

de ani de la moartea prozatorului, poetului, dramaturgului și eseistului englez”, „Hortensia 

Papadat-Bengescu – 65 de ani de la moartea prozatoarei, romancierei și nuvelistei românce”, 

„Mihail Afanasievici Bulgakov – 80 de ani de la moartea romancierului, dramaturgului și 

nuvelistului rus”, „George Călinescu – 55 de ani de la moartea prozatorului român”, „Jules 

Verne – 115 ani de la moartea romancierului francez”, „Kosztolányi Dezső – 135 de ani de la 

moarte”, „Panait Istrati – 85 de ani de la moartea prozatorului român”, „Ion Pillat – 75 de ani 

de la moarte”, „George Enescu – 65 de ani de la moartea compozitorului, violonistului, 

dirijorului, pianistului român”, „Gustave Flaubert – 140 de ani de la moarte”, „Marin Preda – 

40 de ani de la moartea prozatorului român”, „Jules Renard – 110 ani de la moartea 

prozatorului francez”, „Mikszáth Kálmán – 110 ani de la moartea scriitorului”, „Mihail 

Sebastian – 75 de ani de la moarte”, „Georges Alexandre CesarLeopold Bizet – 145 de ani de 
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la moarteacompozitoruluifrancez”, „Thomas Mann – 145 de ani de la naşterea 

romancierului”, „Emil Cioran – 25 de ani de la moartea eseistului și filosofului român”, 

„Fekete István – 50 de ani de la moartea scriitorului”, „Johann Sebastian Bach – 270 de ani 

de la moarteacompozitorului, dirijoruluişipedagoguluigerman”, „Honoré de Balzac – 170 de 

ani de la moartearomancieruluifrancez”, „Ioan Slavici – 95 de ani de la moartea scriitorului”, 

„Gib. I. Mihăescu – 85 de ani de la moarteaprozatoruluișidramaturguluiromân”, „Ottlik Géza 

– 30 de ani de la moarteascriitorului”, „Jose Ortega y Gasset – 65 de ani de la 

moarteafilosofuluișiumanistuluispaniol”, „Jonathan Swift – 275 de ani de la 

moartearomancieruluișipoetuluienglez”, „Lawrence Durrell – 30 de ani de la 

moartearomancieruluișipoetuluienglez”, „Alexandru Odobescu – 125 de ani de la 

moarteaprozatorului, eseistului, istoric al artelorșiculturiiromânești”, „Vörösmarty Mihály – 

165 de  ani de la moarte”, „Lev NikolaeviciTolstoi – 110 ani de la 

moartearomancieruluișidramaturgului rus”, „Alexandru Macedonski – 100 de ani de la 

moarteapoetului, prozatoruluișidramaturguluiromân”, „ZiuaNațională a României”, 

„Alexandre Dumas – 150 de ani de la moartearomancieruluișidramaturguluifrancez”, 

„KeményZsigmond – 145 de ani de la moarte”, „Friedrich Dürrenmatt – 30 de ani de la 

moarteadramaturgului,nuvelistuluișieseistuluielvețian de limbăgermană”, „George Eliot – 

140 de ani de la moartea romancierei engleze”, „Theodore Herman Albert Dreiser– 75 de ani 

de la moartea romancierului, nuvelistului și publicistului nord-american”.  

Tot la intrarea în incinta sediului central al Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu” 

Hunedoara-Deva se află expus și un material intitulat „Biserici fortificare din Transilvania 

(II)”. 

 

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

oportunități, amenințări) 

Analiza SWOT determină gradul de realism al programelor şi proiectelor propuse a fi 

realizate în următoarea perioadă de management, dar oferă și o imagine de ansamblu a ceea 

ce înseamnă instituția în complexitatea ei, sub aspect cultural, uman, logistic etc.Evidenţierea 

punctelor tari/ slabe, a oportunităţilor şi ameninţărilor la adresa programelor şi proiectelor 

Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva constituie un punct de plecare în 

stabilirea priorităţilor şi adoptarea măsurilor necesare pentru implementarea lor. 
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Puncte tari - Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva este o bibliotecă 

județeană finanțată de Consiliul Județean Hunedoara, instituție care acordă 

fonduri suficiente întreținerii instituțiilor culturale subordonate; 

- Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva este un centru 

cultural cu îndelungată tradiţie;  

- instituția este amplasată în zona centrală a municipiului Deva și are filiale în 

principalele cartiere; 

- beneficiază de o bună colaborare cu autoritățile județene în vederea 

obținerii   sprijinului logistic, financiar, de consiliere necesar; 

- instituția este recunoscută ca fiind prestigioasă de către toate instituțiile 

partenere, inclusiv de către principalul finanțator; 

- beneficiază de foarte bune relații de parteneriat cu diverse instituții; 

- realizează programe și proiecte culturale ample în parteneriat cu alte 

instituții; 

- realizează evenimente culturale și manifestări cultural-educative menite să 

sporească vizibilitatea instituției pe plan local, județean, național; 

- Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva vine în sprijinul 

persoanelor cu probleme, pătrunzând deja în mediile sociale din județ; 

- beneficiază de bune relații cu mass-media locală; 

- desfășoară activități cu sprijinul unor parteneri din mediul privat; 

- beneficiază de colecții enciclopedice, constituite și structurate spre a servi 

celor mai diverse interese de informare, studiu, lectură, educație și loisir ale 

utilizatorilor, inclusiv ale celor cu deficiențe de vedere; 

- oferă spre împrumut la domiciliu toate tipurile de documente (tipărite, 

audio-vizuale și electronice); 

- oferă acces gratuit la internet pe stații de lucru și acces wireless pentru 

calculatoarele personale ale utilizatorilor la sediul central și filiale; 

- oferta de carte răspunde necesităţilor exprimate de toate categoriile socio-

profesionale; 

- beneficiază deja de încrederea comunităţii pe care o deservește; 

- informatizarea constituie un avantaj, iar accesul gratuit la internet conferă 

un sprijin real pentru toţi acei locuitori care nu au acces de acasă;  

- profesionalismul şi diversitatea specializării angajaţilor constituie o garanţie 
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că fiecare solicitare va fi tratată cu seriozitate şi competenţă;  

- unii bibliotecari sunt deja instruiți ca formatori, ceea ce permite organizarea 

unor cursuri pentru diverse categorii de utilizatori, în funcţie de nevoile 

exprimate de aceştia;  

- Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva editează lucrări 

de specialitate, bine cotate la nivel ştiinţific naţional, ceea ce îi conferă un 

statut aparte în rândul bibliotecilor publice din ţară;  

- beneficiază de catalog on-line, prin care este permisă căutarea 24 de ore din 

24 în baza de date a bibliotecii; 

- beneficiază de un site propriu, care îi permite să fie în legătură permanentă 

cu utilizatorii;  

- beneficiază de o pagină de Facebook unde cei interesaţi pot găsi informaţii 

referitoare la evenimentele culturale organizate pe parcursul anului; 

- beneficiază de o pagină de Facebook a Secției de Împrumut Carte pentru 

Copii; 

- beneficiază de o pagină de Facebook a Filialei Nr. 5 – Colțul chinezesc; 

- beneficiază şi de un blog unde pot fi găsite articole despre activitățile 

bibliotecii; 

- beneficiază de un blog al Secției de Împrumut Carte pentru Copii; 

- beneficiază de un blog al Filialei Nr. 3 – Filiala în limba maghiară; 

- beneficiază de secțiunea: „Biblioteca Județeană în presa hunedoreană” pe 

site-ul instituției, cuprinzând articole din presă, care reflectă activitatea 

bibliotecii; 

- beneficiază pe site-ul instituției de secțiunea „Biblioteca Digitală 

Hunedoara”, facilitând accesul la documentele digitale locale; 

- Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva manifestă o 

atitudine proactivă pentru implementarea de noi servicii și facilități pentru 

public. 

Puncte slabe -personal insuficient în raport cu cerințele utilizatorilor, cu numărul mare de 

manifestări cultural-educative organizate anual și cu diversitatea activităților 

pe care le desfășoară un bibliotecar; în prezent, biblioteca publică a încetat să 

mai fie o simplă instituție de la care se împrumută cărți, ea devenind tot mai 

mult un adevărat centru cultural care organizează activități de promovare a 

culturii pentru un public tot mai larg. Paleta de activități pe care le oferim 
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membrilor comunității cuprinde suite întregi de prezentări de evenimente, 

personalități, zile importante, lansări de carte, întâlniri cu diverse 

personalități. Aceste evenimente sunt, de regulă, organizate de bibliotecari, 

pe lângă activitatea lor curentă desfășurată în secțiile și compartimentele 

bibliotecii. Pentru a realiza activități de un nivel calitativ tot mai înalt, 

corespunzător exigențelor unui public tot mai bine informat, se impune 

suplimentarea personalului bibliotecii cu angajați care să se ocupe exclusiv 

cu realizarea acestui gen de activități cu care instituția să se prezinte în fața 

comunității locale; 

- supraîncărcarea personalului foarte bine pregătit; 

- derularea anevoioasă de programe și proiecte cu finanțare europeană; 

- lipsa relației instituționale cu biblioteci similare din Europa și nu numai; 

- impedimente generate de lipsa unui spațiu adecvat pentru dezvoltarea 

serviciilor de bibliotecă, precum și înființarea de noi servicii; 

- lipsa spațiilor de depozitare, pe fondul creșterii colecțiilor. 

Oportunităţi - posibile parteneriate cu structuri ale autorităţilor locale în vederea realizării 

unor proiecte comune, în cadru mai larg, naţional; 

- dezvoltarea serviciilor de bibliotecă într-un nou spaţiu, în cazul în care se va 

realiza mutarea bibliotecii în alt sediu amenajat de Consiliul Județean 

Hunedoara pentru Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva; 

- modernizarea serviciilor oferite prin completarea Bibliotecii Digitale 

Hunedoara;  

- dezvoltarea unor module de formare profesională în cadrul Centrului 

Regional de Formare Profesională; 

- oportunități de formare și dezvoltare profesională, organizate la nivel 

regional, național și internațional; 

-adaptarea legislației în domeniu și armonizarea sa cu cea a U.E.; 

- posibilități de organizare și participare la seminarii, simpozioane, conferințe 

naționale și internaționale; 

- dezvoltarea relațiilor culturale cu diaspora; 

- posibilitatea accesării de resurse extrabugetare prin participarea în proiecte 

europene sau internaționale; 

- posibilități noi de colaborare cu alte biblioteci din țară și extinderea 

schimburilor profesionale, datorită participării în programe naționale; 
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- creșterea numărului de parteneriate la nivel local, național sau internațional, 

datorită posibilității accesării în comun a fondurilor europene. 

Ameninţări - spațiu insuficient destinat colecțiilor - colecțiile de ziare, reviste și cărți au 

fost, încă de la înființarea bibliotecii, ținute la zi și puse la dispoziția 

utilizatorilor. De la un an la altul, aceste colecții au sporit, dar spațiul în care 

au fost depozitate a rămas același, condițiile de păstrare fiind de multe ori 

improprii. De aceea, se impune studierea posibilității de a se aloca un spațiu 

mai mare acestor colecții, pentru ca ele să poată fi, pe de o parte, păstrate în 

condiții optime de microclimat, și,pe de altă parte, ușor de manipulat atunci 

când utilizatorii solicită o publicație anume; 

- internetul și alte medii de informare care pot îndepărta utilizatorul de la 

lectura clasică; 

- constrângeri legislative; 

-dificultăți majore în motivarea personalului, în condițiile unor venituri 

modeste și lipsei de stimulare de ordin material în primul rând; 

- birocratizarea excesivă prin introducerea Sistemului de Control Intern 

Managerial, modificarea constantă a prevederilor legislative în domeniu, care 

generează reduceri considerabile ale timpului de lucru al echipei de 

conducere; 

- creșterea prețului la carte și alte documente de bibliotecă; 

- oportunități reduse de atragere a sponsorizărilor, datorită lipsei de 

atractivitate a cadrului legal; 

- scăderea interesului publicului pentru studiu și lectură, din cauza 

concurenței noilor tehnologii; 

- plecarea personalului specializat din motive diverse. 

 

3. Evoluția imaginii existente și măsuri luate pentru îmbunătățirea acesteia 

Viitorul bibliotecii publice depinde într-o foarte mare măsură de imaginea și percepția 

de care aceasta se bucură în comunitatea pe care o deservește și care o finanțează. 

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva a acordat o mare importanță 

imaginii pe care instituția o are în comunitatea hunedoreană și nu numai. Comunicarea în 

timp real a informațiilor despre evenimentele și manifestările cultural-educative care urmează 

să fie organizate de instituție, dar și imaginile și articolele de la finalul acestora au luat 
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amploare. Acest fapt se reflectă în creșterea constantă a numărului de prieteni virtuali ai 

paginii de Facebook a instituției. 

Biblioteca și-a asumat astfel, alături de alte instituții de profil din județ, cu care are 

încheiate acorduri de parteneriat, triplul rol de furnizor de servicii informaționale, de partener 

în procesul de educație permanentă și, totodată, de factor activ al vieții culturale hunedorene. 

Pentru ca activitățile Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva să fie 

cunoscute de comunitatea locală, modalitatea cea mai frecventă de promovare a acestora a 

constat în realizarea de afișe promoționale, flyere, pliante, invitații, materiale informative, 

care au subliniat locul și ora desfășurării manifestării, dar care, în același timp, s-au constituit 

în materiale informative de bază.  

Activitatea Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva a fost, în perioada 

01.01.2020 - 31.12.2020, foarte bine reflectată în mass-media locală (presă scrisă, presă on-

line, televiziune, radio). Compartimentul de Informare bibliografică a înregistrat prezenţa 

instituţiei noastre în mijloacele locale de informare, semnalând fiecare apariţie scrisă sau 

audio-video.  

Pagina web a instituției (http://www.bibliotecadeva.ro) este una dintre cele mai 

moderne din țară, fiind actualizată în timp real cu informații și amănunte referitoare la 

colecțiile bibliotecii, acțiunile și serviciile planificate, precum și cu proiectele de viitor pe 

care biblioteca le organizează. 

Pentru o şi mai bună promovare a activităţilor întreprinse, a fost creată și administrată 

pagina de Facebook a Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, unde sunt 

postate atât informaţii privitoare la anunţarea unor evenimente care vor avea loc, cât şi 

fotografiile și filmările realizate în timpul acestora. 

De asemenea, au fost actualizate permanent blogul Bibliotecii Judeţene „Ovid 

Densusianu” Hunedoara-Deva, blogul Secției de Împrumut Carte pentru Copii și blogul 

Filialei Nr. 3, unde pot fi găsite articole referitoare la activităţile organizate cu diferite ocazii, 

și secțiunea Biblionet pe site-ul bibliotecii. 

Tot în acest scop a fost creată și secțiunea„Biblioteca Județeană în presa hunedoreană”, 

pe site-ul instituției,unde sunt semnalate toate aparițiile instituției în presa locală. 

Totodată au fost realizate anual campanii de mediatizare a serviciilor bibliotecii prin 

lipirea la fiecare scară de bloc din Deva a unor materiale informative: Cursuri de limba 

chineză,cursuri de caligrafie chinezească; O jucărie pentru fiecare. 

Pentru fiecare activitate a Bibliotecii este realizat un film documentar care este transmis 

pe un post local de televiziune. 

http://www.bjmures.ro/
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Scopul nostru este acela de a creşte vizibilitatea bibliotecii, de a stabili, pe baza analizei 

sondajelor, direcţiile de acţiune în privinţa creşterii nivelului de satisfacţie a utilizatorilor 

existenţi, precum şi de a atrage noi categorii de utilizatori. În acest sens, vor fi promovate 

diverse activități de socializare pentru toate categoriile de vârstă atât la sediul central al 

Bibliotecii Județene, cât și la cele cinci filiale, dar și la bibliotecile publice din județul 

Hunedoara.  

 

4. Măsuri luate pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari 

Cunoașterea categoriilor de beneficiari constituie o preocupare constantă, materializată 

prin analiza instrumentelor curente de consemnare și raportare a activității și prin efectuarea 

periodică a unor sondaje. Pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari ai Bibliotecii 

Județene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva sunt analizate materiale informative extrase 

din sistemul integrat de bibliotecă, privind utilizatorii care apelează la serviciile oferite, 

împrumutul documentelor de bibliotecă etc. Un alt instrument de analiză și cunoaștere a 

beneficiarilor și serviciilor bibliotecii îl constituie interpretarea datelor oferite de formularele 

tipice bibliotecii: Raportul statistic de utilizare a bibliotecii și formularul statistic CULT1. 

Periodic efectuăm sondaje care vizează domeniul de interes, preferințele de lectură ale 

utilizatorilor, înregistrarea sugestiilor privind completarea colecțiilor etc. 

 

5. Grupurile-țintă ale activităților instituției  

Beneficiarul-ţintă al programelor 

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, prin serviciile diversificate 

pe care le-a oferit, prin varietatea colecțiilor de documente, dar și prin misiunea sa, s-a 

adresat, și în anul 2020, în mod nediscriminatoriu tuturor categoriilor de beneficiari, 

indiferent de statutul socio-profesional, vârstă, sex, naționalitate, convingeri politice și 

religioase. 

Pe termen scurt, Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva are în 

vedere utilizatorii de vârstă şcolară - elevi şi studenţi.  

Pe termen lung, Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva răspunde 

cerinţelor de lectură, studiu şi informare ale întregii comunităţi judeţene.  
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6. Profilul beneficiarului actual 

În anul 2020, statistica de utilizare a serviciilor Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” 

Hunedoara-Deva se prezintă în felul următor: 

 Total an % 

Reînscrişi / vizaţi  1638  

Nou înscrişi  546 100,00% 
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Profesii intelectuale  87 15,93% 

Tehnicieni / maiştri  0 0% 

Funcţionari  27                 4,94% 

Muncitori  10 1,83% 

Elevi  212 38,82% 

Studenţi  41 7,50% 

Pensionari  34 6,22% 

Casnice  28 5,12% 

Şomeri  7 1,28% 

Alte categorii  100 18,31% 

D
u

p
ă

 v
â
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Sub 14 ani 76 13,91% 

14 -25 ani 172 31,50% 

26-40 ani 101 18,49% 

41-60 ani 170 31,13% 

peste 60 ani 27 4,94% 

D
u
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ă
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a
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n
a
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Români  543 99,45% 

Maghiari  0 0% 

Alte naţionalităţi  3 0,54% 

D
u

p
ă

 

 s
ex

 

 

Masculin 201 36,81% 

Feminin 345 63,18% 

 

Din analiza tabelului de mai sus se poate observa căcei mai mulți dintre utilizatorii 

nou înscrişi la Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva suntelevi (38,82%), 

urmaţi de cei cu profesii intelectuale (15,93%)și studenţi (7,50%). Analizând aceiaşi 

utilizatori după categoria de vârstă, observăm că pe primul loc se situează categoria de vârstă 

14-25 de ani (31,5%)de ani, urmată de categoria de vârstă 41-60 de ani (31,13%), și categoria 

de vârstă 46-40 de ani (18,49%). 

În cunoașterea profilului beneficiarului Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu” 

Hunedoara-Deva un rol foarte important îl joacă catalogul on-line al instituției (interfața 

OPAC). Acesta poate fi consultat prin Internet – ceea ce atrage mai mulți utilizatori existenți 

și potențiali. În anul 2020, catalogul on-line al bibliotecii a fost consultat de un număr de 

5.907 de utilizatori virtuali, dintre care 5.763 sunt utilizatori noi. Pe categorii de vârstă, 

situația arată astfel: la grupa de vârstă 18-24 de ani 27,5%, la grupa de vârstă 25-34 de ani 

33,5%, la grupa de vârstă 35-44 de ani 15,5%, la grupa de vârstă 45-54 de ani 12,5%, la 
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grupa de vârstă 55-64 de ani 5,5%, iar peste 65 de ani 5,5%. După sex, situația se prezintă 

astfel: masculin 54,15%, feminin 45,85%. Din cei 5.907 utilizatori virtuali, 5.285 

reprezentând 89,42%, au accesat catalogul on-line din România, alți 365 (6,18%) din 

Republica Moldova, 49 (0,83%) din Germania, 29 (0,49%) din Marea Britanie, 27 (0,46%) 

din Spania și SUA, 18 (0,30%) din Italia, 16 (0,27%) din China, 15 (0,25%) din Franța și 10 

(0,17%) din Canada. 

 

B. Evoluția profesională a instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia: 

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

național și la strategia culturală a autorității 

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva este o bibliotecă publică de 

tip enciclopedic, îndeplinind atât funcții complexe de centru de informare cultural-

educațional, cât și funcții specifice de centru local, organizând activități diverse în domeniul 

informării, lecturii, educației, artei și petrecerii timpului. Biblioteca Județeană promovează și 

servește politicile, programele și proiectele de dezvoltare durabilă la nivelul întregii 

comunități pe care o deservește. 

Având drept misiune constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea, conservarea 

și valorificarea colecțiilor de documente deținute, indiferent de formatul și suportul material 

al acestora, Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva și-a îmbogățit în anul 

2020 fondul de documente cu 6.589 de unități biblioteconomice (5.063 de documente 

achiziționate și 1.526 din donații).  

Fiind o bibliotecă enciclopedică, s-a avut în vedere achiziționarea de documente 

diverse care să se adreseze cât mai multor categorii socio-profesionale.  

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva a stabilit o relație foarte 

bună cu majoritatea editurilor din țară și din județul Hunedoara.  

Odată intrate în Biblioteca Județeană, aceste 6.589de unități biblioteconomice au fost 

prelucrate și puse în circulație, ele putând fi regăsite în catalogul on-line al instituției. 

În ceea ce privește catalogarea colecțiilor, s-a realizat indexarea conținutului 

documentelor și stabilirea vedelor de subiect pentru documentele prelucrate, s-au stabilit și 

uniformizat vedetele de autor în fișierul de autorități (nume propriu, titlul uniform, subiect 

tematic, nume geografic, nume colectiv). S-a realizat și completarea în sistem informatizat 

(programul biblioteconomic TINREAD) a descrierilor bibliografice pentru documentele de 

bibliotecă conform normelor ISBD și UNIMARC. 
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Importantă instituție de cultură, Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-

Deva s-a afirmat și ca un veritabil centru editorial, oferind comunității valoroase publicații: 

 „Vox Libri”– revista bibliotecii (trimestrial); 

 Revista „Caietele Confucius”; 

 „Calendarul manifestărilor culturale din judeţ” (lunar); 

 „Calendarul personalităţilor şi evenimentelor culturale” (lunar); 

 „Evenimente și manifestări culturale” (anual); 

 „Noutăţi în bibliotecă” (trimestrial); 

 Materiale informative: „Biserici fortificate din Transilvania”, „Parcul Natural 

Retezat”, „Parcul Natural Grădiştea Muncelului - Cioclovina”. 

O altă funcție specifică importantă a bibliotecii ce decurge din misiunea acesteia este  

aceea de a oferi membrilor comunității servicii gratuite de împrumut al documentelor la 

domiciliu și de consultare a acestora în săli de lectură. Biblioteca Județeană „Ovid 

Densusianu” Hunedoara-Deva a pus, în anul 2020, la dispoziția utilizatorilor 348.388de 

unități biblioteconomice. Totodată, a prestat următoarele servicii: 

 - înscrierea, informarea și orientarea utilizatorilor; 

 - împrumutul documentelor la Sala de Lectură și la domiciliu; 

 - prelungirea termenului de împrumut, telefonic sau prin e-mail; 

 - rezervarea titlurilor solicitate, telefonic sau prin e-mail; 

 - bibliografii la cerere; 

 - împrumut interbibliotecar. 

 Pe parcursul anului 2020 au fost difuzate 48.117 documente, dintre care 5.158au fost 

consultate în regim de sală de lectură. Din totalul de documente difuzate,41.873au fost cărți, 

349publicații seriale, 7 documente cartografice, 49 documente audio, 2.253 documente video, 

447 documente audio-video combinate și 4 documente grafice. După limba în care sunt 

tipărite documentele, situația aferentă anului 2020 se prezintă astfel: 44.141în limba română, 

511 în limba maghiară, 55 în limba germană, 2.046 în limba engleză, 128 în limba franceză și 

1.236 în alte limbi. În funcție de conținutul documentelor consultate, se poate observa 

preferința utilizatorilor către literatura universală (28.259reprezentând 58,72%), urmată de 

literatura română (5.044 reprezentând 10,48%), generalități (3.549 reprezentând 7,37%), 

grupa de muzică, film, teatru, sport (2.298 reprezentând 4,77%), filosofie (1613  reprezentând 

3,35%), lingvistică, geografie, istorie, religie, medicină. 

 Au fost realizate 8 împrumuturi interbibliotecare de la alte biblioteci. 
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 Din punct de vedere al gestionării colecțiilor, pe parcursul anului 2020 au fost scoase 

din inventarul Bibliotecii Județene 6.248 de unități biblioteconomice uzate fizic și moral. 

 

2. Orientarea activității profesionale către beneficiari 

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva a căutat în anul 2020 să-și 

orienteze activitatea profesională către beneficiarii acesteia, direct prin organizarea de cursuri 

sau indirect prin bibliotecile publice din județul Hunedoara: 

 Organizarea de colocvii metodice cu bibliotecarii din județ pe următoarele teme: 

- Colectarea și prelucrarea datelor statistice (ianuarie – februarie 2020). 

 Organizarea de colocvii pentru utilizatorii bibliotecii: 

- Dezvoltarea Centrului de Formare Profesională a adulților prin mărirea  

portofoliului de cursuri autorizate adresate comunității (Contabil, Formator, Manager 

proiect, Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene). 

 Organizarea de cursuri:  

- Curs Formator COR 242401 (două serii – 26 absolvenți); 

- Curs Contabil COR 331302 (o serie – 10 absolvenți). 

Au fost autorizate cursurile de specializare: „Manager de proiect” COR 242101 și 

„Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene” COR 242213. 

 

3. Analiza principalelor direcții de acțiune întreprinse 

Prin programele sale profesionale, Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” 

Hunedoara-Deva a urmărit îndeplinirea sarcinilor şi obiectivelor specifice, prevăzute de 

legislaţia în vigoare, pe trei direcţii: a) modernizarea mijloacelor tehnice şi de spaţiu; b) 

realizarea programului manifestărilor cultural-educative;c) asumarea rolului de 

coordonator al activităţii bibliotecilor publice din judeţ. 

a) Modernizarea mijloacelor tehniceși de spațiu: 

-dotarea centrelor Biblionet din cadrul Filialei Nr. 1 și Filialei Nr. 5 cu câte 11 

calculatoare performante; 
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- renovarea completă și dotarea cu mobilier a Secției de Împrumut și a Sălii de Lectură. 
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b) Programulmanifestărilor cultural-educative a urmărit:  

- să satisfacă nevoile culturale şi de lectură ale beneficiarilor şi să impună Biblioteca 

Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva drept centru de educaţie permanentă;  

- să diversifice şi să sporească nivelul calitativ al informaţiilor;  

- să pună la dispoziția utilizatorilor documente culturale și de informare actualizate, sub 

diferite forme, astfel organizate încât accesul la ele să fie foarte rapid; 

- să realizeze parteneriate cu instituţii culturale, şcoli, licee, universităţi, ONG-uri etc.;  

- să promoveze colecțiile proprii prin realizarea unor expoziții; 

- să realizeze comunicarea publică prin activități ce au ca scop întâlniri cu oameni de 

cultură reprezentativi (scriitori, editori, publiciști, cercetători, istorici); 

- să atragă surse de finanţare pentru realizarea de noi servicii în beneficiul comunităţii. 

În anul 2020, au fost realizate în total 71 deactivități educaționale şi 350 de expoziţii de 

carte.  

c) Asumarea rolului de coordonator al activităţii bibliotecilor publice din judeţ: în 

conformitate cu Legea bibliotecilor, Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-

Deva s-a implicat în dezvoltarea, modernizarea şi eficientizarea activităţii reţelei bibliotecilor 

publice municipale, orăşeneşti şi comunale din judeţ prin:  

- Organizarea de colocvii metodice cu bibliotecarii din județ pe tema:  

- Colectarea și prelucrarea datelor statistice. 
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C. Organizarea, funcționarea instituției și propuneri de restructurare și/ sau de 

reorganizare, pentru mai buna funcționare, după caz: 

1. Măsuri de organizare internă 

BibliotecaJudeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva 

funcţioneazăînsubordineaConsiliuluiJudețean Hunedoara ca instituție de drept public, cu 

personalitatejuridică, întemeiulprevederilorOUG nr.57/2019 privindCodulAdministrativcu 

modificărileșicompletărileulterioare,Legiibibliotecilornr.334/2002, cu 

modificărileșicompletărileulterioare.Regulamentul de OrganizareşiFuncţionare, 

OrganigramaşiStatul de funcţii au fostaprobateprinHotărâreaConsiliuluiJudeţean Hunedoara 

nr.153/2019.În cursul anului 2020 Statul de Funcții a fost modificat prin hotărâri ale 

Consiliului Județean Hunedoara. 

OrganigramașiStatul de funcțiicuprind 39 de posturi, din care 4 posturi cu funcții de 

conducereși 35 de posturi cu funcții de execuție. 

 

Funcţie Număr total 

2020 

De conducere 4 

De specialitate 33 

Administrativ 1 

De întreţinere-deservire 1 

 

Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva este împărţită, din punct de 

vedere organizatoric şi funcţional, în mai multe servicii, secţii şi locaţii.  

 

1. Serviciul Relaţii cu Publicul– în cadrul acestui serviciu funcţionează următoarele  

secţii şi filiale:  

 Secția de Împrumut;  

 Sala de Lectură;  

 Secția deÎmprumut Carte pentru Copii;  

 Secţia de Artă şi Carte Franceză; 

 Filiala Nr. 1; 

 Filiala Nr. 2;  

 Filiala Nr. 3 (Maghiară);  

 Filiala Nr. 4;  

 Filiala Nr. 5 (Colțul Chinezesc); 

 Biblionet; 
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 Compartiment Informare bibliografică. 

2. Serviciul Completare, Evidență, Catalogarea Colecțiilor –în cadrul acestui serviciu 

funcționează următoarele compartimente: 

 Compartiment Completare, Evidență; 

 Compartiment Catalogarea Colecțiilor. 

3. Serviciul Financiar-Contabil, Resurse Umane, Administrativ, Întreținere – în  

cadrul acestui serviciu funcționează următoarele compartimente: 

 Compartiment IT; 

 Compartiment Financiar-Contabil, Resurse Umane; 

 Compartiment Metodic; 

 Compartiment Administrativ; 

 Compartiment Întreținere-Deservire. 

2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne 

Înanul 2020 a fostmodificatRegulamentul de OrdineInterioară al instituției, au 

fostfăcuteactualizăriîncazulunorfișe ale posturilor, ca urmare a modificăriisausuplimentării de 

atribuții, fapt care a dus la actualizări ale Statului de funcţii prin hotărârile Consiliului 

Județean Hunedoara nr. 8/2020, 50/2020, 112/2020. 

 

3. Sinteza organismelor colegiale de conducere 

Conducerea Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva este asigurată de 

manager. În activitatea sa, managerul este asistat de organisme cu rol consultativ: Consiliul 

de Administrație și Consiliul Științific. 

Consiliul de Administrațieare rol consultativ. Membrii Consiliului de Administrație 

sunt numiți prin decizie de către managerul instituției, la care se adaugă un membru din 

partea Consiliului Județean Hunedoara. Consiliul de Administrație este consultatcu privire la: 

Organigrama și Statul de Funcții, Regulamentul de Organizare și Funcționare a bibliotecii, 

Regulamentul Intern, Programul de activitate anual al bibliotecii și ale altor activități, 

proiecte.În cadrul Consiliului de Administrație, convocat de managerul Bibliotecii Județene 

„Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, care este totodată și președinte al acestuia, se discută și 

sunt adoptate hotărâri cu privire la principalele aspecte legate de bunul mers al activității 

specifice. 

Pe parcursul anului 2020, conform proceselor-verbale, au avut loc patru întruniri ale 

Consiliului de Administrație, în cadrul acestora s-a discutat despre: transformarea postului 

vacant bibliotecar S IA în bibliotecar D (debutant), propuneri pentru virarea de credite în 
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cadrul Bugetului de venituri și cheltuieli al Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu” 

Hunedoara-Deva pe anul 2020, prezentarea bilanțului pentru trimestrul II/2020, modificarea 

Regulamentului Intern al Bibliotecii. 

Consiliul Științific este un organ colegial cu rol consultativ. Constituirea și 

funcționarea acestuia se face pe baza deciziei managerului. Consiliul Științific este condus de 

șeful Serviciului Relații cu Publicul, având funcția de președinte. Consiliul Științific sprijină 

Consiliul de Administrație în toate problemele importante ale desfășurării activității 

instituției. Consiliul Științific analizează și propune managerului: programul de cercetare al 

bibliotecii, lucrările, documentele elaborate și temele de cercetare științifică; politica de 

modernizare a serviciilor și dezvoltare a colecțiilor; tehnologii, metodologii de lucru în 

bibliotecă și norme de muncă; activitatea culturală a bibliotecii, inclusiv agenda acțiunilor 

cultural-educative și alte activități cu caracter de specialitate la nivelul instituției. 

Pe parcursul anului 2020 a avut loc o întâlnire a Consiliului Științific la care s-a 

discutat despre activitățile culturale propuse pentru anul 2021, precum și despre cursurile care 

se vor organiza în acest an. 

 

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

evaluare, promovare, motivare/ sancționare) 

La începutulanului 2020 a avutlocevaluareaperformanțelorprofesionale ale 

angajațilorBibliotecii, ținându-se cont de o serie de criterii de evaluare, cum ar fi: gradul de 

realizare a atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului; calitatea lucrărilor executate şi a 

activităţilor desfăşurate, promptitudine şi operativitate, asumarea responsabilităţii, capacitatea 

relaţională şi disciplina muncii, adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate. 

În anul 2020 s-a desfășurat un concurs pentru ocuparea postului de bibliotecar S 

debutant în cadrul Serviciului Completare, Evidență, Catalogarea Colecțiilor, Compartiment 

Completare, Evidență. 

Tot în anul 2020 a fost organizat și examenul de promovare în grad superior economist 

S1A, în cadrul Serviciului Financiar-Contabil, Resurse Umane, Administrativ, Întreținere, 

Compartiment Financiar-Contabil, Resurse Umane. 

 

5. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituției, îmbunătățiri/ 

refuncționalizări ale spațiilor 

Au fost realizate proceduri operaționale privind gestiunile din cadrul instituției, prin: 

- scoaterea din uz a cărților cu un grad ridicat de deteriorare fizică; 
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- trimiterea la legătorie a celor cu un grad redus de deteriorare fizică; 

- scoaterea din uz a obiectelor de inventar cu un grad ridicat de deteriorare fizică. 

 

6. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/ auditării din partea autorităților 

sau a altor organisme de control în perioada raportată 

În anul 2020 au fost efectuate verificări de către Inspectoratul Teritorial de Muncă 

Hunedoara (nu au fost semnalate nereguli), Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

Hunedoara (nu au fost semnalate nereguli) și de către Serviciul Audit Public Intern din cadrul 

Aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara. Recomandările Serviciului 

Audit Public intern se află în termenele de implementare stabilite. 

 

D. Evoluția situației economico-financiare a instituției: 

1. analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanțul 

contabil al perioadei raportate: anul 2020      

 Mii lei 

Venituri totale 

din care: 
Buget 

5.094,50 

Bilanț 

4.978,34 

- alocații bugetare 5.065,00 4.950,99 

- venituri proprii, din care:  29,5 27,35 

- alte venituri din prestări 

servicii și alte activități 

9,5 6,85 

- transferuri voluntare 20,00 20,50 

 

Cheltuieli totale 

din care: 
Buget 

5.094,50 

Bilanț 

4.978,34 

- de personal 2.697,00 2.690,87 

- materiale 1.771,9 1.680,46 

- alte cheltuieli – activități cu 

caracter științific și social-

cultural 

185,10 184,69 

-Plăți efectuate în anii 

precedenți și se operează în 

anul curent 

- - 6,58 

- investiții 440,5 428,9 
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2. Evoluția valorii indicatorilor de performanță în perioada raportată, conform 

criteriilor de performanță ale instituției din următorul tabel: 

Nr. crt. Indicatori de performanță*) Perioada 

evaluată 

2020 

1. Cheltuieli pe beneficiar (subvenție + venituri – cheltuieli de 

capital) / nr. de beneficiari 

116,65 

2. Fonduri nerambursabile atrase (lei) 0 

3. Număr de activități educaționale 71 

4. Număr de apariții media (fără comunicate de presă) 23 

5. Număr de beneficiari neplătitori 0 

6. Număr de beneficiari plătitori**) 0 

7. Număr de expoziții/ Număr de reprezentații/ Frecvența medie 

zilnică 

350/0/91 

8. Număr de proiecte/ acțiuni culturale 25/4 

9. Venituri proprii din activitatea de bază 0 

10. Venituri proprii din alte activități 6,84 

    *) Enumerareaindicatorilor de mai sus nu estelimitativă. 

Autoritateapoatemodifica/completa/nuanţaindicatoriiînfuncţie de specificităţileinstituţiei. 

**) Nu se aplicăîncazulbibliotecilor. 

 

 

E. Sinteza programelor și a planului de acțiune pentru îndeplinirea obligațiilor 

asumate prin proiectul de management: 

Se realizează prin raportare la: 

 

1. viziune 

Având la bază o politică de promovare a valorilor culturale locale, naționale și 

universale,Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva a urmărit să se mențină 

drept un centru cultural, informațional și recreativ foarte important în viața comunității 

hunedorene. Acesta este un scop urmărit și în viitor prin: 
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- Creșterea calității serviciilor oferite și dezvoltarea de servicii în strânsă legătură cu 

așteptările utilizatorilor; 

- Menținerea și consolidarea poziției în mediul concurențial local și național, 

creșterea calității serviciilor oferite, dezvoltarea de servicii în concordanță cu 

așteptările utilizatorilor; 

- Găsirea unor spații care să apropie serviciile de utilizatori, asigurând un grad mai 

mare de accesibilitate; 

- Îmbunătățirea programelor și proiectelor instituției și dezvoltarea cooperării 

instituționale la nivel județean, național și internațional; 

- Gestionarea riguroasă a resurselor financiare, astfel încât rezultatele să fie obținute 

cu maximum de eficiență și eficacitate. 

 

2. misiune 

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva are misiunea de a organiza, 

dezvolta, conserva, comunica fondul de documente pe care îl deține, asigurând accesul liber, 

gratuit și nediscriminatoriu la informații, având valențe educaționale și de formare continuă. 

Considerăm ca fiind foarte important a se continua şi intensifica preocupările, de a iniţia şi 

derula proiecte culturale şi ştiinţifice, în afara activităţilor de bază ale bibliotecii, de 

dimensiuni variabile, în parteneriat cu membri ai comunităţii hunedorene.  

În anul 2020 Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva a servit 

interesele de informare, educaţie, studiu, lectură şi recreere ale utilizatorilor municipiului 

Deva şi judeţului Hunedoara, oferind acces liber, gratuit şi nediscriminatoriu la informaţie şi 

cunoaştere prin baza de date şi colecţiile proprii. 

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva a asigurat în perioada 

raportată egalitatea accesului la informații și la documentele necesare informării, educației 

permanente și dezvoltării personalității utilizatorilor, fără deosebire de statut social sau 

economic, vârstă, sex, apartenență politică, religie ori naționalitate. 

Pentru a-și îndeplini această misiune: 

- a achiziționat, prelucrat, conservat și valorificat toate tipurile de documente din 

patrimoniu; 

- a administrat și a pus la dispoziția utilizatorilor patrimoniul de publicații: cărți, 

periodice, manuscrise, carte veche, materiale audio-video; 

- a pus la dispoziția utilizatorilor documente culturale și de informare actualizate, în 

formate cât mai variate și organizate astfel încât să fie accesibile tuturor; 
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- a dezvoltat servicii de digitizare și conservare a documentelor; 

- a editat și a tipărit publicații științifice prin care se valorifică patrimoniul județean și 

național; 

- a asigurat servicii de îndrumare metodică pentru bibliotecarii din bibliotecile publice din 

județul Hunedoara și a sprijinit dezvoltarea acestor biblioteci publice; 

- a organizat Depozitul Legal, constituind principala sursă documentară în ceea ce 

privește cunoașterea patrimoniului cultural local; 

- a pus la dispoziția utilizatorilor personal calificat; 

- a contribuit la progresul cultural al comunității hunedorene prin organizarea de 

evenimente culturale și manifestări cultural-educative. 

 

3. obiective (generale și specifice) 

Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva continuă eforturile de 

dezvoltare a colecţiilor de documente şi publicaţii, de valorificare a patrimoniului propriu şi 

de îmbunătăţire a serviciilor către public. 

În conformitate cu legislaţia în vigoare şi în concordanţă cu resursele materiale şi 

umane posibil de asigurat, obiectivele fundamentale ale instituţiei în perioada 01.01.2020 – 

31.12.2020 au fost:  

Obiective generale: 

- diversificarea evenimentelor și manifestărilor cultural-educative; 

- informarea și educarea permanentă a comunității; 

- menținerea instituției drept centru cu valențe multiculturale. 

Obiective specifice: 

- continuarea procesului de completare a colecțiilor de documente; 

- punerea la dispoziția utilizatorilor a documentelor culturale și de informare 

actualizate; 

- conservarea și restaurarea documentelor de patrimoniu existente în colecțiile 

speciale ale bibliotecii, conform legislației în vigoare; 

- promovarea colecțiilor proprii prin realizarea unor expoziții, prin organizarea de 

sesiuni, simpozioane locale, naționale, internaționale; 

- realizarea comunicării publice prin activități ce au ca scop întâlnirea cu oamenii de 

cultură reprezentativi – scriitori, editori, publiciști, cercetători; 

- permanenta pregătire profesională a personalului. 
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4. Strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management 

În conformitate cu legislaţia în vigoare şi în concordanţă cu resursele materiale şi 

umane posibil de asigurat, obiectivele fundamentale ale instituţiei în perioada 01.01.2020 – 

31.12.2020au fost:  

 să îndeplinească sarcinile care îi revin, conform legislaţiei în vigoare, în calitate de 

bibliotecă judeţeană; 

 să susţină formarea continuă a personalului, în scopul dobândirii competenţelor 

necesare utilizării tehnicii moderne şi să faciliteze activităţile de cercetare în 

biblioteconomie;  

 să-şi consolideze rolul de centru de educaţie permanentă, prin încheierea unor 

parteneriate cu instituţii locale de cultură, şcoli, colegii, licee, ONG-uri etc.; 

 să organizeze, conform calendarului aniversărilor culturale, activităţi pentru 

comunitatea pe care o deserveşte, care să contribuie la mai buna percepţie a rolului 

bibliotecii în cadrul comunităţii;  

 să creeze posibilităţi de extindere a accesului la informare şi educaţie permanentă; 

 să diversifice - cantitativ şi calitativ - oferta de servicii pentru utilizatori, care să 

permită accesul lărgit la informaţii, atât pe cale tradiţională, cât şi electronică, prin 

îmbogăţirea şi eficientizarea mijloacelor tehnice;  

 să acţioneze eficient în sensul atragerii mai multor categorii de utilizatori; 

 să promoveze şi să consolideze imaginea şi rolul bibliotecii în cadrul comunităţii, 

prin abordarea unei politici de marketing şi publicitate eficiente;  

 să se implice activ în procesul de cercetare ştiinţifică, în special în domeniul 

bibliologiei, biblioteconomiei şi patrimoniului cultural naţional; 

 să stimuleze realizarea dialogului intercultural şi interetnic prin organizarea de 

activităţi şi manifestări culturale şi ştiinţifice cu caracter local, regional, naţional şi 

internaţional în parteneriat cu instituţii şi ONG-uri care desfăşoară activităţi similare 

sau complementare; 

 să elaboreze o politică editorială coerentă, având în vedere stimularea interesului 

pentru valorile culturale şi ştiinţifice locale prin elaborarea şi publicarea de lucrări 

de referinţă pentru comunitatea locală; 

 să extindă cooperarea interbibliotecară, cu biblioteci din ţară şi străinătate, în 

vederea atragerii de noi resurse informaţionale şi a includerii în contextul 

profesional al bibliotecilor publice europene; 
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 să stabilească criterii relevante de evaluare a serviciilor de bibliotecă, în 

conformitate cu bibliografia de specialitate;  

 să-şi asume implementarea unei politici coerente de îmbunătăţire a calităţii 

resurselor umane, prin accesul nepreferenţial şi transparent la perfecţionare 

profesională continuă a angajaţilor instituţiei; 

 săintensificemăsurile de informatizareşiautomatizareaserviciilorspecifice, 

precumşisăimplementezenoiletehnologii de informareşi media utile 

comunicăriicolecţiilor de publicaţiidinpatrimoniulpropriu; 

 săutilizeze instrumente de optimizare a politicilor de achiziţii a publicaţiilorşi a celor 

culturale prin promovarea cu consecvenţă a principiilor de eficienţă în gestionarea 

resurselor financiare şi a celor umane, utilizând monitorizarea şi analiza 

indicatorilor de performanţă; 

 să diversifice sursele financiare necesare modernizării serviciilor; 

 să atragă noi surse de finanţare, necesare modernizării serviciilor şi spaţiilor 

bibliotecii; 

 consolidarea resurselor materiale şi umane necesare pentru realizarea obiectivelor 

propuse. 

Prin realizarea obiectivelor menționate, Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” 

Hunedoara-Deva a reușit să se consolideze ca principalul centru de informare şi educaţie 

permanentă pentru toţi beneficiarii săi. 

Prin programele propuse s-a urmărit creşterea nivelului de satisfacţie a utilizatorilor 

instituţiei prin stabilirea şi menţinerea unei politici coerente de dezvoltare şi completare a 

colecţiilor bibliotecii (conţinut tradiţional şi digitizat), şi prin diversificarea şi modernizarea 

serviciilor de bibliotecă, în special a acelor servicii prin care instituţia interacţionează direct 

cu utilizatorii. 

 Considerăm că programele propuse în Proiectul de management sunt realiste şi vin în 

întâmpinarea aşteptărilor utilizatorilor. 

 

5. Strategie și plan de marketing 

Înanul 2021 se vorîncheiaparteneriate cu diverse organizații de culturăși nu numai, 

pentrudesfășurareade diverse activități cultural-educative, se va continua 

promovareatuturorsecțiilorșicompartimentelorBiblioteciiprinrealizarea de 

materialepromoționale, diverse comunicate de presă, postareaacestorinformațiipepagina de 

Facebook a instituției, pe site-ulșiblogulacesteia. 
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De asemenea, se va continua realizarea de spoturi de prezentare a 

evenimentelorbibliotecii, care să fie difuzatepeposturile locale de televiziune, 

precumșirealizarea de filmedocumentarepemargineaactivitățilorbibliotecii. 

 

6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management 

Având în vedere situația la nivel național cu privire la infecția generată de virusul 

SARS-CoV-2, precum și existența unor măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, prin care s-au interzis organizarea și desfășurarea unor întruniri de 

natura activităţilor culturale și ştiinţifice în spaţii închise și deschise,prin Hotărârea 

Consiliului Județean Hunedoara nr.75 din 27.04.2020 s-a aprobat rectificarea bugetului de 

venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara- 

Deva, cu suma de – 300,00 mii lei. 

Ca urmare a rectificăriibugetului de veniturișicheltuielipeanul 2020 al 

BiblioteciiJudeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, prinActuladiționalnr.1 din 

10.06.2020 șiActuladiționalnr.2 din 25.09.2020 la contractul de management 

încheiatșiînregistrat sub nr. 5535/30.03.2020, a fostmodificatProgramul minimal pentruanul 

2020 prevăzutînAnexanr.2 la contract. 

Astfel, a fost necesar caprogramele şi proiectele culturale care s-au desfășurat în cursul 

anului 2020 să respecte atât condițiile prevăzute de măsurile privind combaterea răspândirii 

virusuluiCovid-19, cât și încadrarea în prevederile bugetare. 

În următoarea perioadă de management Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” 

Hunedoara-Deva și-a propus realizarea unor programe de dezvoltare, după cum urmează: 

I. Modernizarea şi diversificarea serviciilor de bibliotecă– pentru a veni în 

întâmpinarea nevoilor crescânde de informare, documentare şi lectură pentru categorii cât 

mai largi de public; 

II. Modernizarea spaţiilor bibliotecii– pentru asigurarea unui climat cât mai adecvat 

obiectivelor şi sarcinilor bibliotecii; 

III. Biblioteca în era digitizării– pentru a asigura accesul cât mai rapid la informaţii; 

IV. Biblioteca Judeţeană, coordonator al activităţii reţelei bibliotecilor publice din 

judeţ– implicarea în coordonarea activității bibliotecilor comunale, orăşeneşti şi municipale 

din judeţ și sprijinirea modernizării lor; 

V. Biblioteca, important centru editorialcomunitar– prin elaborarea unor lucrări de 

referinţă pentru comunitatea locală, biobibliografii, dicţionare ale personalităţilor 

hunedorene, monografii etc.; 
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VI. Biblioteca, important centru cultural şi ştiinţific– prin asumarea de către bibliotecă 

a rolului său de centru de educaţie permanentă; 

VII. Stimularea dialogului intercultural şi interetnic– pentru a asigura comunităţii 

hunedorene o deschidere cât mai largă spre valorile culturii europene şi nu numai, pentru a 

veni în întâmpinarea nevoii de cunoaştere a celuilalt;  

VIII. Conferirea unor distincţii anuale –pentru a recompensa activitatea unor 

bibliotecari, dar și a utilizatorilor fideli și a unor persoane care s-au implicat în viața culturală 

a județului, dar și a țării; 

IX. Programul evenimentelor și manifestărilor cultural-educative– va urmări să 

satisfacă nevoile culturale și de lectură ale comunității în general și să impună Biblioteca 

Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva drept centru de educație permanentă. 

Programul va avea la bază calendarul aniversărilor anuale, dar va include totodată și activități 

cu caracter periodic, anual. 

 

7. Proiecte din cadrul programelor 

Biblioteca publică își realizează dimensiunea sa culturală prin proiectele cultural-

educative, fiind un mediator între utilizator și activitate în scopul realizării principiilor 

formative și informaționale. 

I. Modernizarea şi diversificarea serviciilor de bibliotecă 

Scopul programului este acela de a menţine categoriile existente de utilizatori şi de a 

atrage altele, precum şi de a obţine un grad de satisfacţie superior în rândul acestora. 

 Continuarea organizării de cursuri pentru comunitate: 

 Cursuri de limbă și cultură chineză; 

 Curs de inițiere în contabilitate; 

 Curs Formator (pentru bibliotecari și membrii comunității);  

 Curs Manager proiect – în cadrul Proiectului FINLIT („Financial 

Literacythrough Public Libraries = Alfabetizare financiară prin 

intermediul bibliotecilor publice”, finanțat de Agenția Erasmus+ din 

Polonia); 

 Curs Expert Accesare Fonduri Europene – în cadrul Proiectului 

FINLIT („Financial Literacythrough Public Libraries = Alfabetizare 

financiară prin intermediul bibliotecilor publice” finanțat de Agenția 

Erasmus+ din Polonia); 
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 Proiectul CODE Kids – adresat copiilor cu vârste cuprinse între 10 și 14 

ani, organizat în parteneriat cu Fundația Progress România; 

 Curs Alfabetizare financiară pentru utilizatori – curs on-line realizat în 

cadrul Proiectului FINLIT („Financial Literacythrough Public Libraries 

= Alfabetizare financiară prin intermediul bibliotecilor publice”, 

finanțat de Agenția Erasmus+ din Polonia); 

 Curs pentru bibliotecarii din bibliotecile publice din România care 

livrează cursuri de educație financiară – (Cursul va fi livrat gratuit 

pentru toți bibliotecarii care vor implementa în bibliotecile lor cursul de 

alfabetizare financiară dezvoltat prin Proiectul FINLIT); 

 Curs de contabilitate a ONG-urilor; 

 Proiectul EduCab – adresat bibliotecilor publice locale – sprijinirea procesului 

de creștere a capacității bibliotecilor publice de a funcționa ca centre de resurse 

pentru comunitățile locale; 

 Deva citește!; 

 Biblioteca de vară; 

 O jucărie pentru fiecare; 

 Bradul de Crăciun; 

 Caravana legendelor. 

II. Modernizarea spaţiilor bibliotecii 

 Realizarea lucrărilor de întreținere a spațiilor bibliotecii; 

 Amenajarea peisagistică a curții interioare; 

 Întreținerea și modernizarea ambientului secțiilor și filialelor; 

 Extinderea serviciilor bibliotecii prin obținerea unor spații suplimentare. 

III. Biblioteca în era digitizării 

 Continuarea proiectului Biblioteca Digitală Hunedoara; 

 Continuarea proiectuluiBiblioteca Județeană în presa hunedoreană;  

 Continuarea proiectului Digitizarea presei din colecțiile Bibliotecii Județene; 

 Actualizarea în permanență a site-ului Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” 

Hunedoara-Deva; 

 Actualizarea și dezvoltarea secțiunii dedicată bibliotecilor publice din județ, pe 

site-ul instituției, unde vor fi postate informații referitoare la activitățile 

acestora. 
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IV. Biblioteca Judeţeană, coordonator al activităţii reţelei bibliotecilor publice din judeţ 

 Desfăşurarea de proiecte/ acţiuni comune cu bibliotecile publice din județ; 

 Continuarea activităților de îndrumare metodologică a bibliotecarilor din 

bibliotecile publice din județ. 

V. Biblioteca, important centru editorialcomunitar 

 Editarea revistei Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, 

„Vox Libri” – apariţie trimestrială; 

 Editarea revistei „Caietele Confucius”; 

 Editarea de monografii ale unor localități ale județului Hunedoara; 

 Editarea de biobibliografii ale unor personalități hunedorene; 

 Editarea „Calendarului personalităților hunedorene”; 

 Editarea „Calendarului evenimentelor și manifestărilor culturale”; 

 Editarea buletinului informativ „Noutăți în bibliotecă”. 

VI. Biblioteca, important centru cultural şi ştiinţific 

 Organizarea de întâlniri/conferințe cu personalități din diverse domenii ale 

vieții culturale, social-politice din România; 

 Lansări de carte în parteneriat cu marile edituri din țară. 

VII. Stimularea dialogului intercultural şi interetnic 

 Atragerea de noi colaboratori din țară și din străinătate pentru revista 

bibliotecii, „Vox Libri”, și pentru revista „Caietele Confucius”; 

 Donații de carte către biblioteci românești din străinătate. 

VIII. Conferirea unor distincţii anuale 

 Continuarea tradiţiei Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara  

Deva de a conferi anual distincţii pentru: 

- cititori – „Trofeul Micului Cititor”, Concursul de cultură generală „Citești și 

câștigi!”; 

- bibliotecari şi biblioteci – „Bibliotecile anului”; 

- personalităţi marcante ale vieţii culturale românești – Diplomă de excelență. 

IX. Programul evenimentelor și manifestărilor cultural-educative 

Se va urmări satisfacerea nevoilor culturale și de lectură ale comunității în general și 

menținerea Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva drept centru de 

educație permanentă. Programul va avea la bază agenda culturală minimală, la care se vor 

adăuga și alte evenimente apărute pe parcursul perioadei de management. 
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8. Alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de 

management 

În funcție de nevoile de lectură, de informare și documentare exprimate ale 

utilizatorilor, biblioteca va organiza și alte activități specifice. 

 

F. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției, cu o estimare a 

resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor 

instituției ce pot fi atrase din alte surse 

1. Proiectul de venituri și cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare 

Limitându-ne la actualul număr de posturi din Organigrama de structură şi Statul de 

funcţii, luând în calcul şi evoluţiile contextului legislativ de la această dată, acțiunile cu 

caracter științific și social-cultural, cheltuieli de funcționare și de capitalpentru anul 2021 

previzionăm următoarea evoluţie a cheltuielilor totale: 5.815,26 mii lei; 

- previzionarea evoluției cheltuielilor de personal: 3.069,00 mii lei; 

- previzionarea evoluţiei cheltuielilor cu materialele și cu acțiunile cu caracter 

științific și social-cultural: 2.372,86 mii lei; 

- previzionarea evoluţiei cheltuielilor de capital: 373,40 mii lei; 

- previzionarea evoluţiei veniturilor propuse a fi atrase: 

- previzionarea evoluției veniturilor provenite din alocații: 5.785,08 mii lei; 

- previzionarea evoluției veniturilor proprii: 30,18 mii lei. 

 

2. Număr de beneficiari estimați pentru următoarea perioadă de management 

Înurmătoareaperioadă de management estimămprezențaunuinumăr de 

aproximativ4.000 de utilizatori. 

 

3. Analiza programului minimal realizat 

Analiza programului minimal realizat în 2020 în conformitate cu anexa nr. 2 la 

contractul de management încheiat cu Președintele Consiliului Județean Hunedoara și 

înregistrat la Consiliul Judeţean Hunedoara sub nr. 5535/30.03.2020, modificat prin Actul 

adițional nr.1 din 10.06.2020 și Actul adițional nr.2 din 25.09.2020 
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 Modernizarea şi diversificarea serviciilor de bibliotecă 

 Cursuri de limbășicultură chineză; 

 Curs Formator COR 242401 – (2 serii – 26 absolvenți); 

 Curs Contabil COR 331302 – (o serie – 10 absolvenți); 

 Deva citește!; 

 Caravana legendelor; 

 Bradul de Crăciun. 

 Modernizarea spaţiilor bibliotecii 

 Amenajarea peisagistică a curții interioare; 

 Întreținerea și modernizarea ambientului secțiilor și filialelor; 

 Extinderea serviciilor bibliotecii prin obținerea de noi spații 

suplimentare. 

 Biblioteca în era digitizării 

 Biblioteca Digitală Hunedoara–s-a continuat completarea bazei de date 

cu cărţi full-text pe diverse domenii, pe baza unui acord cu autorii, 

editurile sau alte persoane îndreptăţite;  

 Biblioteca Județeană în presa hunedoreană – s-a continuat dezvoltarea 

acestei secțiuni pe site-ul instituției;  

 S-a continuat digitizarea presei din colecțiile Bibliotecii Județene; 

 A fost actualizat în permanență site-ului instituției; 

 S-a continuat actualizarea și dezvoltarea secțiunii dedicată bibliotecilor 

publice din județ, pe site-ul instituției. 

 Biblioteca Judeţeană, coordonator al activităţii reţelei bibliotecilor publice din 

judeţ 

 Au fost desfășurate proiecte/activități comune cu bibliotecile publice 

din județ (Densuș, Sarmizegetusa, Totești, Râu de Mori); 

 Au fost realizate activități de îndrumare metodologică a bibliotecarilor 

din bibliotecile publice din județ. 

 Biblioteca, important centru editorialcomunitar 

 Au fost editate treinumere din revista bibliotecii „Vox Libri”; 

 Au fost editate două numere din revista „Caietele Confucius”; 

 A fost editat „Calendarul personalităților hunedorene”; 

 A fost editat „Calendarul evenimentelor și manifestărilor culturale”; 
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 A fost editat buletinul informativ „Noutăți în bibliotecă”; 

 A fost tipărit vol. II din cartea „Zia și Lupul Moxi”; 

 Au fost tipărite vol. I-IV din lucrarea „Județul Hunedoara, monografie”. 

 Biblioteca, important centru cultural şi ştiinţific 

 A fost organizată lansarea de carte: „Cristur. Monografie” – autori 

Ioachim Lazăr și Ioan David. 

 Stimularea dialogului intercultural şi interetnic 

 S-a continuat atragerea de noi colaboratori din țară și din străinătate 

pentru revista bibliotecii, „Vox Libri”; 

 Conferirea unor distincţii anuale 

 S-a continuat tradiţia Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” 

Hunedoara-Deva de a conferi anual distincţii pentru: 

- bibliotecari şi biblioteci – „Bibliotecile anului 2019”. 

 Programul evenimentelor și manifestărilor cultural-educative 

 Eminesciana; 

 Unirea Principatelor Române; 

 China la cumpăna dintre ani – Anul Șobolanului de Metal; 

 Lansarea Concursului Județean de Cultură Generală „Citești și câștigi! – 

Cei mai buni dintre cei buni”. 

 

 

DATA: 17.02.2021                                                       SEMNĂTURA 


