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1. Misiunea bibliotecii: Oferirea gratuită a accesului la resurse, prin achiziţia de cărţi şi 

alte tipuri de documente relevante, organizarea şi punerea la dispoziţia publicului a întregii 

colecţii de documente, informarea promptă prin servicii specializate este parte din misiunea 

bibliotecii. Prin programele culturale şi educative organizate ne propunem să contribuim la 

progresul comunităţii clujene. 

Obiectivele prioritare ale anului 2015 au fost: 

 

- Creşterea calităţii serviciilor bibliotecii prin organizarea şi extinderea spaţiilor 

pentru public la Sediul Central, la filialele de cartier şi prin Biblioteca mobilă; 

- Organizarea şi funcţionarea bibliotecii ca centru cultural, informaţional şi 

educaţional; 

- Modernizarea serviciilor de bibliotecă prin dezvoltarea competenţelor 

profesionale ale personalului; 

- Promovarea serviciilor, produselor de informare şi a imaginii bibliotecii; 

- Identificarea satisfacţiei utilizatorilor în raport cu serviciile de bibliotecă oferite; 

- Creşterea gradului de utilizare a bibliotecii; 

- Promovarea şi implementarea proiectelor inovative şi a celor cu finanţare externă. 

 

Premii şi diplome 

 

În anul 2015 colectivul bibliotecii a fost recompensat de Asociaţia Naţională a 

Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) cu două premii, primul la 

secţiunea Contribuţii biblioteconomice, Programe, proiecte naţionale pentru proiectul naţional 

Bătălia Cărţilor şi Premiul „Traian Brad” - pentru merite deosebite în biblioteconomie într-un 

deceniu de activitate, acordat colegei Ana-Maria Dudescu. 

Managerul bibliotecii, doamna Sorina Stanca, a primit Diploma de excelenţă din partea 

Uniunii Scriitorilor Europeni - Filiala România, pentru activitate deosebită în perioada 2011-

2015. 

 

2. Indici de performanţă, cu prezentarea gradului de realizare a acestora 

 

În acord cu obiectivele enumerate mai sus, indicatorii cantitativi de performanţă realizaţi 

în perioada de raportare sunt: 

 

ACHIZIŢIA DE DOCUMENTE 2015  

DOCUMENTE ACHIZIŢIONATE ŞI PRELUCRATE 11.300 

                  Cărţi (număr volume) 9.585 

                  Cărţi (nr. titluri) 5.041 

                  Nr. exemplare/titlu carte 2,45 
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                  Publicaţii seriale (nr. unităţi de evidenţă) 867 

                  Manuscrise - 

                  Documente audiovizuale 241 

                 Documente electronice 575 

                 Alte documente noncarte 32 

 

Au fost achiziţionate documente pentru colecţiile bibliotecii în valoare de peste 200.000 

lei (202.957,80 lei) din alocaţii bugetare, venituri proprii şi proiecte (125.000 lei au reprezentat 

alocaţii bugetare, 41.000 lei venituri proprii şi 40.000 lei proiecte). 

Achiziţia de documente nou apărute, necesare bunei desfăşurări a activităţii de bază a 

bibliotecii, a fost mai mare decât în anul 2014 (când s-au achiziţionat şi prelucrat 10.416 

documente), dar mai mică decât prevede Legea nr. 334/2002, Art. 40, alineatul (12). Potrivit 

legii, creşterea anuală a colecţiilor trebuie să fie de minimum 50 de documente specifice la 1.000 

de locuitori. Dacă ne raportăm la populaţia municipiului Cluj-Napoca, creşterea colecţiilor ar 

trebui să fie de aproximativ 15.000 de documente noi pe an, iar dacă ne raportăm la populaţia 

judeţului Cluj, ţinând cont de faptul că Biblioteca Judeţeană are un serviciu de împrumut direct 

în judeţ prin intermediul Bibliotecii mobile, cifra ar trebui să fie dublă. 

Şi în acest an au continuat eforturile colectivului bibliotecii de a atrage donaţii de 

documente pentru completarea colecţiilor. Donaţiile de documente intrate prin Biroul achiziţii, 

evidenţă, prelucrare şi Depozit legal local au fost în număr de 1.768 u.e., în valoare de 33.125,17 

lei, iar prin Depozitul legal local au fost înregistrate 2.434 u.e., în valoare de 40.218,55 lei. În 

total, au fost adăugate fondurilor bibliotecii prin donaţii un număr de 4.202 u.e., în valoare de 

73.343,72 lei. 

 Repartizarea pe tipuri, limbi şi după conţinut a documentelor intrate este reflectată de 

graficele următoare: 
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Valorile medii din punctul de vedere al utilizării zilnice a bibliotecii sunt:   

o cca. 1466 vizite/zi 

o 1506 documente împrumutate/zi 

o 613 alte servicii oferite în incinta bibliotecii/zi  

 

În acord cu prevederile Legii bibliotecilor nr. 334/2002, Biblioteca Judeţeană „Octavian 

Goga” îndeplineşte şi rolul de bibliotecă municipală pentru municipiul reşedinţă de judeţ, Cluj-

Napoca. Datele statistice cuprinse în tabelul de mai jos la punctele I şi II se referă la activitatea 

bibliotecii cu publicul la sediul central şi la filialele de cartier, la serviciile oferite printr-un punct 

extern de servicii situat în incinta Spitalului de recuperare, precum şi la cele oferite prin 

intermediul Bibliotecii mobile. La partea a III-a în tabel am inserat datele ce dovedesc utilizarea 

bibliotecii de la distanţă, prin intermediul facilităţilor oferite prin pagina web (obţinute prin 

intermediul unui soft special şi disponibile la http://www.bjc.ro/usage/). 

 

 

Utilizatori şi utilizare 

I. Utilizarea bibliotecii direct 

Utilizatori activi 30071 

Utilizatori noi 7586 

Vizite la bibliotecă 369309 

Documente împrumutate 379368 

Informaţii şi referinţe bibliografice 61193 

Sesiuni Internet în incinta bibliotecii 34943 

II. Utilizarea bibliotecii prin servicii externe de biblioteca 

1. Filiala Bibliosan (filială în incinta Spitalului de 

Recuperare) 

Utilizatori activi 859 

Utilizatori noi  567 

http://www.bjc.ro/usage/
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Vizite 8011 

Documente împrumutate 8933 

Informaţii oferite 2040 

2. Biblioteca mobilă 

Număr de biblioteci vizitate 28 

Număr de documente împrumutate 2013 

III. Utilizarea bibliotecii de la distanţă (prin pagina web) 

Număr de vizite 493959 

Număr de documente consultate 4.221663 

Prelungiri ale termenului de împrumut prin e-mail 2309 

Rezervări de titluri prin e-mail 275 

Referinţe bibliografice prin e-mail 115 

 

Indicatori culturali realizaţi conform contractului de management 

 

Nr.crt 
Programul 

Categorii de 

investiţii în 

proiecte 

Nr. de 

proiecte 

propuse 

pentru 

anul 2015 

Nr. de 

proiecte 

realizate 

în anul 

2015 

1.  Programul dezvoltarea colecţiilor de 

documente şi a bazelor de date 

mic 1 1 

mediu - - 

mare 2 2 

2.  Programul de valorificare a colecţiilor mic - - 

mediu 2 2 

mare 1 1 

3.  Programul „Memorie şi cunoaştere 

locală” 

mic 1 1 

mediu 2 2 

mare - - 

4.  Programul anual al manifestărilor şi 

evenimentelor culturale 

mic - - 

mediu 2 2 

mare - - 

5.  Programe cultural-educative mic 2 2 

mediu 3 3 

mare - - 

6.  Programul editorial „Publicaţiile 

bibliotecii“ 

mic 4 4 

mediu 1 1 

mare - - 

7.  Programul de promovare a imaginii 

bibliotecii, a serviciilor şi produselor de 

informare 

mic - - 

mediu 2 1 

mare - - 

8.  Programul expoziţional 

„Educaţie estetică” 

mic 1 1 

mediu - - 

mare - - 
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9.  Programul „Colaborări profesionale” mic - - 

mediu 1 1 

mare - - 

10.  BibliotecaRadio mic 1 1 

mediu - - 

mare - - 

11.  Programul de formare profesională mic 1 1 

mediu 1 1 

mare - - 

12.  Programul de ambientare, întreţinere şi 

creare de noi facilităţi pentru public şi 

personal 

mic - - 

mediu - - 

mare 3 1 

  

TOTAL 

mic 11 11 

mediu 14 13 

mare 6 6 

 

Din analiza tabelului de mai sus se poate constata că programele propuse au fost realizate 

aproape toate cu excepţia proiectului de refacere a paginii web a bibliotecii din cadrul 

Programului de promovare a imaginii bibliotecii, a serviciilor şi produselor de informare şi a 

două proiecte de reamenajare a filialelor de cartierele Zorilor şi Mănăştur, care însă, au fost 

schimbate în realizarea unor studii DALI pentru aceste filiale. 

 

3. Prezentarea principalelor proiecte şi programe desfăşurate 

 

Evenimente speciale 

 

Finala naţională a concursului Bătălia cărţilor 2014, ediţia I-a 

Concursul a fost iniţiat de Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” în anul 2014, s-a derulat 

sub egida Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) 

şi a fost organizat în mai multe biblioteci publice din ţară. Acesta are ca scop stimularea lecturii 

în rândul copiilor şi tinerilor, s-a derulat în perioada martie-septembrie, iar în octombrie-

noiembrie au avut loc finalele judeţene. 

În februarie 2015, Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” a organizat finala naţională a 

concursului de lectură Bătălia cărţilor, care s-a derulat în perioada februarie-septembrie 2014, în 

15 biblioteci publice din România. A fost desemnat CITITORUL ANULUI 2014 la nivel 

naţional, la secţiunea în limba română pe cele două categorii de vârstă: 11-13 ani şi 14-25 de ani.  

Au concurat 8 copii şi 6 adolescenţi, cititori din mai multe biblioteci publice din ţară. 

După finală a avut loc un atelier profesional cu participarea bibliotecarilor din bibliotecile 

publice din România şi din Republica Moldova. 
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Finala naţională a concursului Bătălia cărţilor, vârsta 11-13 ani 

 
Finala naţională a concursului Bătălia cărţilor, vârsta 14-18 ani 

 

 
Atelier naţional pentru bibliotecari 

 

Bătălia cărţilor - concurs naţional de lectură, ediţia a II-a 

La concursul organizat de Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” în 2015 s-au înscris 143 

de copii şi 81 de adolescenţi care au citit cărţile propuse pentru cele două categorii de vârstă: 11-

13 ani şi 14-25 de ani. Participanţii au completat Fişe de lectură şi au punctat în Carnetele de 

lectură cu un punctaj de la 1 la 5 cărţile citite în vederea desemnării CĂRŢII ANULUI. Noutatea 

ediţiei a II-a a fost organizarea unei secţiuni în limba maghiară pentru adolescenţi, la care au 

participat 18 concurenţi şi o secţiune pentru adulţi şi seniori, care s-a transformat într-un club de 

lectură, în cadrul căruia au avut loc 7 întâlniri – discuţii ale cărţilor cuprinse în listă. 
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Lansarea celei de-a doua ediţii a concursului de lectură Bătălia cărţilor 

 
Finala concursului Bătălia cărţilor, secţiunea limba maghiară 

 
Finala concursului Bătălia cărţilor, secţiunea limba română, vârsta 11-13 ani 

 
Finala concursului Bătălia cărţilor, secţiunea limba română, vârsta 14-18 ani 
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Clubul de lectură Bătălia cărţilor pentru adulţi şi seniori 

 

Biblioteca Judeţeană “Octavian Goga”, împreună cu Centrul de Studii Literare Belgiene 

din Cluj-Napoca, cu sprijinul Ambasadei Regatului Belgiei în România, a organizat în perioada 

26 mai-5 iunie 2015 expoziţia “Nero în România”, cu fragmente din lucrări ale autorului belgian 

de benzi desenate Marc Sleen. Vernisajul expoziţiei a avut loc în data de 26 mai 2015, în holul 

sediului central al Bibliotecii Judeţene “Octavian Goga”, în prezenţa E.S. Philippe Beke, 

Ambasadorul Regatului Belgiei în România.  

 

 
Vernisajul expoziţiei “Nero în România” 

 

Un alt eveniment deosebit al anului 2015 l-a constituit expoziţia “135 de ani de relaţii 

diplomatice România - S.U.A.”, organizată de Ministerul Afacerilor Externe, Ambasada Statelor 

Unite la Bucureşti şi Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”. Expoziţia a fost deschisă în holul 

central al bibliotecii, în perioada 16-20 noiembrie 2015. Vernisajul a avut loc în data de 18 

noiembrie 2015, în prezenţa domnului Stelian Obiziuc, şeful Unităţii Arhive Diplomatice a 

Ministerului Afacerilor Externe, a domnului Ronald E. Hawkins, Consilierul pentru Presă şi 

Cultură al Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, a domnului Gheorghe Vuşcan, 

prefectul judeţului Cluj, a domnului General de brigadă Ioan Manci, Comandantul Diviziei 4 

Infanterie “Gemina”, a domnului Tudor Grindean, Inspector şef, Inspectoratul Judeţean de 

Poliţie Cluj.  
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Vernisajul expoziţiei „135 de ani de relaţii diplomatice România-SUA” 

 

 

În anul 2015, la toate secţiile şi filialele bibliotecii s-au derulat 49 de programe şi proiecte 

tematice pentru toate categoriile de public, în cadrul cărora au fost organizate 792 de activităţi, la 

care au participat 13452 utilizatori, după cum urmează:  

 

Nr. 

crt 
Denumire PROGRAM Nr. activ. Nr. participanţi 

1.  Ora poveştilor 128 953 

2.  Cenaclul literar „Traian Brad” 7 84 

3.  Micul astronom 14 271 

4.  Lumea apusă a cavalerilor şi prinţeselor 19 450 

5.  Scriitori de ieri şi de azi 15 320 

6.  Cu cartea la cei mici 20 551 

7.  Micii ecologişti 17 317 

8.  Să creştem sănătoşi 31 511 

9.  Vreau să fiu un personaj de poveste 37 807 

10.  Să ne cunoaştem oraşul 5 108 

11.  Citesc o carte împreună cu copilul meu 49 353 

12.  Ştii să te informezi? 2 31 

13.  Vreau să-mi citeşti! 5 55 

14.  O lume magică în Ludotecă 41 744 

15.  Regi şi regine ai României 9 225 

16.  Călătorie spre centrul cunoaşterii 6 115 

17.  Ghiduşel cel isteţel 9 101 

18.  Comunică inteligent 5 99 

19.  O aventură în jurul lumii 16 377 

20.  Tainele anotimpurilor 5 104 

21.  Să învăţăm să fim mai buni 5 140 

22.  

InfoNet pentru copii – navighează în siguranţă 

pe Internet 
8 223 

23.  Gândeşte ECO 9 227 
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24.  Clubul mămicilor 19 243 

25.  

Cluj-Napoca, prin ochii mei/Cluj-Napoca, 

through my eyes 

3 92 

26.  Curs de spaniolă pentru copii 43 436 

27.  Curs de spaniolă pentru adulţi 22 137 

28.  

Curs de iniţiere în utilizarea calculatorului 

pentru vârstnici 

7 30 

29.  Ne plac poveştile 14 265 

30.  Şcoala ludică 40 782 

31.  Ora de lectură 24 490 

32.  Descoperim lumea 9 182 

33.  Lectura la bibliotecă 29 584 

34.  Citim împreună 2015 minute 5 161 

35.  Biblioteca, prietena mea 12 387 

36.  Cutia fermecată – curcubeu de cuvinte 3 81 

37.  Cuvinte şi culori 3 63 

38.  O călătorie, un jurnal 3 80 

39.  O lume minunată – lumea cărţilor 8 165 

40.  

Regimurile autoritare ale României (1938-

1989)  
4 100 

41.  Moda între artă şi industrie 3 75 

42.  Muzica şi dansul pe mapamond 7 394 

43.  

Poveşti vizuale, în colaborare cu Facultatea de 

Teatru şi TV 
5 225 

44.  Curs de limba engleză pentru seniori 5 59 

45.  Bătălia Cărţilor - Concurs Naţional 6 320 

46.  

„Yellow Apples – Centru de Voluntariat în 

Sectorul Cultural şi Creativ” 
27 443 

47.   „Implică-te şi dăruişte. Fii voluntar!” 20 380 

48.  

„The American way of doing business – 

modele americane de afaceri pe înţelesul 

clujenilor”  

4 51 

49.  Cursuri de antreprenoriat social pentru tineri 5 61 

 TOTAL 792 13452 

 

Au fost organizate, de asemenea, 469 de activităţi în cadrul cercurilor şi atelierelor pentru 

toate categoriile de public, la care au participat 4817 persoane. 

 În cadrul programelor de vacanţă pentru copii au avut loc 230 de activităţi, la care au 

participat 2710 copii. Pe parcursul vacanţei de vară s-a derulat un program de vacanţă şi la Secţia 

pentru adolescenţi, au avut loc 20 de activităţi, la care au participat 59 de adolescenţi şi tineri. 

 

Un sumar al acestor activităţi derulate la bibliotecă este cuprins în tabelul de mai jos: 

 

Activitatea Nr. activităţi Nr. participanţi 
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Cercul de pictură 25 232 

Cercul de origami 8 99 

Clubul curioşilor 4 77 

Atelierul de quilling 9 110 

Ateliere de creativitate 70 370 

Atelier de grafică 8 51 

eGraphic Club 37 169 

„English conversation club”  4 16 

EcoTeens – Atelierul ecologiştilor 

creativi 
4 66 

Atelier de teatru 22 492 

Programe de vacanţă 220 2611 

Clubul lecturii de vacanţă 10 99 

Clubul de lectură pentru adulţi 

„Bătălia Cărţilor 

7 122 

Clubul„Sunset” şi Asociaţia Femeilor 

Ortodoxe Cluj 

41 303 

TOTAL 469 4817 

 

Biblioteca Judeţeană “Octavian Goga” organizează la secţiile din sediul central şi la 

filialele de cartier un şir de activităţi culturale tradiţionale, destinate diferitelor categorii de 

public: 

Concursul on-line de poezie organizat cu ocazia Zilei Internaţionale a Poeziei a ajuns în 

anul 2015 la cea de-a VI-a ediţie. Au participat 42 de copii din toate categoriile de vârstă, care au 

trimis pe adresa bibliotecii peste 100 de poezii. Juriul a desemnat 10 câştigători şi a remarcat 

creşterea calităţii creaţiilor literare faţă de anul precedent. De menţionat aici, buna colaborare cu 

Palatul Copiilor Bistriţa care a trimis pentru concurs peste 30 de lucrări, iar doamna profesor 

Ionela Nuşfelean împreună cu doi dintre concurenţi a fost prezentă la eveniment. 

 
Festivitatea de premiere a Concursul on-line de poezie 
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Ziua Mondială a Cărţii pentru Copii se organizează anual în 2 aprilie, la Secţia pentru 

copii şi la filialele bibliotecii. Cu această ocazie, la Filiala Zorilor s-a organizat o întâlnire cu 

Cititorii anului 2014, la Filiala Kogălniceanu au avut loc ateliere de creaţie şi concursuri literare, 

iar la Filiala ”Traian Brad” s-a organizat concursul de creaţie literară, Micii creatori, la care au 

participat copii din cartierul Mănăştur şi au fost premiaţi cei mai fideli cititori ai anului trecut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festivitatea de premiere „Micii creatori” ediţia a XII-a 

 

Secţia pentru copii a marcat acest eveniment printr-o întâlnire a copiilor cu o debutantă a 

literaturii pentru copii, Amedeia Neamţu, autoarea cărţii „Poveşti colorate din ţara curcubeilor”. 

Aceştia au prins viaţă prin vocea actriţei Andreea Bolovan de la Teatrul Puck.  

 
Întâlnire cu scriitoarea Amedeia Neamţu 

 

„Eroii cărţilor citite”, concursul de desene organizat anual cu ocazia Zilei Internaţionale 

a Copilului, a ajuns în anul 2015 la cea de-a XLIV-a ediţie. Au fost depuse pentru jurizare 1326 

de desene şi au fost acordate 81 de premii în valoare de 3.300 lei. La festivitate au fost prezenţi 

Angelica Pamfilie şi Călin Mureşan, actori ai Teatrului Puck care au citit pe roluri din mai multe 

poveşti ale lui H.Ch. Andersen. 
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Festivitatea de premiere a concursului de desene „Eroii cărţilor citite” 

 

Nocturna bibliotecilor 

 

Programul Nocturnei 2015 a cuprins 14 activităţi pentru toate categoriile de public, dintre 

care spectacolul „Ibovnice cu ochi de Maramureş” - comedie populară în 3 acte pusă în scenă de 

Ansamblul „Armonia Seniorilor” al Centrului de Zi pentru Vârstnici nr. 1, „Momente braziliene” 

oferite de Centrul Cultural Brazilian „Casa do Brasil” al Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-

Napoca, o serie de lansări de carte ale editurii „Avalon”, o „Vânătoare de comori” pentru 

adolescenţi, un spectacol de teatru prezentat de Teatrul Puck „Cenuşăreasa”, o poveste de seară, 

ateliere de creativitate şi vizionări de filme. 

 
Cenuşăreasa - teatru pentru copii 
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Spectacolul „Ibovnice cu ochi de Maramureş” 

Ora poveştilor 

Programul pentru preşcolari, iniţiat în 2010, a continuat şi în anul 2015 cu noi poveşti 

pregătite pentru copii, poveşti menite să le stârnească curiozitatea şi să le dezvolte abilităţile de 

comunicare. La sediul central şi la filialele de cartier au fost organizate 128 de activităţi cu 953 

de participanţi. 

 

 

 
Ora poveştilor la Secţia pentru copii 
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Ora poveştilor la Filiala „Traian Brad” 

 

Clubul mămicilor se organizează la Filiala „Traian Brad” începând cu anul 2011, sub 

forma unor dezbateri tematice alese şi susţinute de Gabriela Barbu, profesor psihopedagog, 

voluntar al filialei. Temele propuse sunt diverse, cărţile copilăriei, copilul şi jocul, educaţia în 

familie, TV versus carte/joc, alimentaţia sănătoasă, „porţia” zilnică de violenţă, dezvoltarea 

fizică şi motrică a copilului, greşelile părinţilor, importanţa grădiniţei şi acomodarea cu şcoala, 

alegerea şcolii, site-uri utile pentru părinţi etc. În susţinerea acestor teme au fost invitaţi 

specialişti şi medici de familie. 

  

În 2015 s-au organizat 19 activităţi, la care au participat 243 persoane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ateliere Montessori în cadrul Clubului mămicilor 

 

Cenaclul literar „Traian Brad” 

Se desfăşoară lunar la Secţia pentru copii, pe două categorii de vârstă: copii şi adolescenţi 

şi este coordonat de scriitorul Victor Constantin Măruţoiu. În 2015, copiii participanţi la cenaclu 

au făcut o vizită la Biblioteca Judeţeană „George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud unde au participat la 

dezbaterea „Scriitorii români şi literatura pentru copii”, care a avut în centru cartea pentru tânăra 

generaţie. Vizita a continuat cu un atelierul creativ interactiv „Schimbatul ca-n poveşti” la care 

au participat şi membri ai cenaclului literar al Palatului Copiilor Bistriţa. 
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Vizita cenacliştilor la Bistriţa 

 

Concursuri pentru elevi dedicate Zilei Europei  

Desfăşurate în Anul European pentru Dezvoltare, concursurile tradiţionale cu premii 

pentru elevi s-au desfăşurat în perioada 12-14 mai 2015 şi au avut genericul „Lumea noastră, 

demnitatea noastră, viitorul nostru”. La concursuri au participat 54 de elevi de la diverse 

instituţii din învăţământul preuniversitar clujean.  

 

 
12 mai 2015 Ziua Europei - Concurs de desen pentru elevi din clasele I-IV 
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13 mai 2015 Ziua Europei - Concurs de eseuri pentru elevi din clasele V-VIII 

 

 
14 mai 2015 Ziua Europei - Concurs de eseuri pentru elevi din clasele IX-XII 

 

Orăşelul copiilor 

La fel ca şi în anii trecuţi, secţiile pentru copii au participat cu un stand şi activităţi în cadrul 

Orăşelului copiilor organizat în Parcul central cu ocazia zilei de 1 Iunie – Ziua Internaţională a 

Copiilor. Evenimentul a avut loc în 7 iunie 2015 şi a făcut parte din cea de-a patra ediţie a Zilelor 

Municipiului Cluj-Napoca, eveniment iniţiat de Primăria Cluj-Napoca, în colaborare cu 

Asociaţia Amicus, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Cluj şi Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii 

de Urgenţă Cluj-Napoca. Standul bibliotecii judeţene a fost vizitat de circa 1.200 persoane. 

 

 

Orăşelul copiilor 

  

Biblioteca mobilă pentru clujeni 

 

Începând cu luna mai 2015, în urma unui parteneriat cu Studioul Teritorial de Radio Cluj, 

Biblioteca mobilă s-a deplasat în fiecare zi de miercuri în cartierul Grigorescu din Cluj-

Napoca, unde a oferit locuitorilor acestuia servicii de bibliotecă pentru toate categoriile de vârstă.  
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Serviciul de Bibliotecă mobilă în cartierul Grigorescu 

 

Biblioteca mobilă a participat la mai multe evenimente organizate în Parcul central: Ziua 

Europei, eveniment organizat de Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în cadrul căruia a 

fost amenajată o minisală de lectură în aer liber, atât pentru copii cât şi pentru adulţi, Festivalul 

pentru întreaga familie, iar în perioada 13 august – 10 septembrie 2015 în cadrul acţiunii 

Lectură în parc s-au oferit servicii de bibliotecă în aer liber. 

 

   
9 mai - Ziua Europei  

 

   
30 mai – 1 iunie Festivalul pentru întreaga familie 

 

Proiectul Opening Opportunities pentru adolescenţi 

Opening Opportunities este un proiect educaţional de carieră pentru elevi de liceu, creat 

de Asociaţia TechSoup în cadrul programului global Microsoft YouthSpark şi derulat în 



RAPORT DE ACTIVITATE - BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ 
„OCTAVIAN GOGA” 

2015 

 

 20 

parteneriat cu Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România – 

ANBPR şi programul Biblionet. 

În anul 2015 s-a derulat ediţia a doua a proiectului în care elevi de liceu din clasele a X-a 

şi a XI-a profil informatică au lucrat în grupuri restrânse de mentorat online, timp de 4 luni, cu 

profesionişti IT de la Microsoft România. Proiectul s-a desfăşurat simultan, în perioada aprilie–

august, în 14 localităţi din România: Bucureşti, Buzău, Braşov, Cluj-Napoca, Focşani, Iaşi, 

Oneşti, Oradea, Piatra Neamţ, Râmnicu Vâlcea, Târgovişte, Târgu Jiu, Timişoara şi Sibiu, prin 

facilitarea şi coordonarea locală a bibliotecilor judeţene şi municipale. 

În cadrul sesiunilor de mentorat online, desfăşurate pe platforma 

www.openingopportunities.ro, dezvoltată pentru acest proiect, elevii au aflat mai multe despre 

oportunităţile de carieră din tehnologie, abilităţile necesare şi cerinţele pentru succes în această 

industrie. 

 
Lansarea ediţiei a II-a a proiectului Opening Opportunities 

 

Programul „Implică-te şi dăruieşte. Fii voluntar!” 

Programul „Implică-te şi dăruieşte. Fii voluntar!” s-a născut prin proiectul naţional 

„Raftul cu iniţiativă – Dezvoltarea de programe de voluntariat în biblioteci”, implementat de căte 

Pro Vobis – Centrul Naţional de Resurse pentru Voluntariat, în parteneriat cu Asociaţia 

Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România şi finanţat prin Granturile SEE 

în cadrul Fondului ONG în România. 

 În anul 2015 au continuat activităţile atât în centrele deja deschise cât şi în altele noi. S-

au încheiat parteneriate pentru a deschide mini-biblioteci şi a desfăşura, împreună cu voluntarii, 

activităţi pentru promovarea serviciilor bibliotecii, cu: Clubul pensionarilor, Centrul de zi pentru 

vârstnici nr. 1, Casa de Cultură a Studenţilor Cluj, Spitalul de Boli Psihice Cronice Borşa. 
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Clubul pensionarilor 

 

Au fost derulate activităţi cu copiii internaţi la Şcoala Specială Gimnazială Centrul de 

Resurse privind Educaţia Incluzivă/Integrată. Acestea au fost atât de tipul ateliere, cât şi sesiuni 

informative, care, constatând necesităţile, au fost derulate (împreună cu voluntarii), pentru 

sprijinul educaţional şi social al copiilor, pe temele: comportamentul non-violent, igienă şi 

sănătate, s-au făcut colete pentru cadouri oferite copiilor cu ocazia Sărbătorilor Pascale şi a 

Crăciunului, jocuri educative, ora poveştilor interactivă, cu interpretare şi jocuri de rol. 

În acest an s-au înscris în program 15 voluntari, din care 12 sunt activi. 

Cu ei s-au ţinut 35 întâlniri: de orientare şi instruire în program, de supervizare, 

monitorizare, motivare; de feedback asupra activităţilor, de instruire şi protecţie în muncă. 

Totalul activităţilor de creaţie manuală ţinute de către voluntari pentru beneficiarii din instituţiile 

partenere a fost de 36, iar numărul orelor efectuate de cei 12 voluntari activi se ridică la 

aproape 900.  

La toate activităţile desfăşurate pe parcursul anului 2015, prin programul „Implică-te şi 

dăruieşte. Fii voluntar!” au fost 1600 de participanţi direcţi la activităţi în anul 2015.  

Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” a primit distincţia Super Biblioteca V în cadrul 

Conferinţei de presă la finalul proiectului „Raftul cu iniţiativă”, adică se află pe cea mai înaltă 

treaptă în ceea ce priveşte munca cu voluntarii, implementarea şi desfăşurarea programelor de 

voluntariat. 

 

Zilele Bibliotecilor de cartier se organizează începând cu anul 1996 la toate filialele de 

cartier, de regulă în ultima săptămână a lunii septembrie. Pe parcursul unei săptămâni, filialele 

bibliotecii şi-au deschis porţile pentru 23 de evenimente culturale: o întâlnire cu Elisabeta Petric 

Omran: „Zece ani în Siria - Între tradiţie şi controversă”, o întâlnire cu scriitoarea Amedeia 

Neamţu: „Poveşti colorate din Ţara Curcubeilor”, concursuri de cultură generală, ateliere de 

creaţie, dezbateri tematice şi vizite colective ale şcolilor şi grădiniţelor, precum şi acţiunea „O 

carte pentru fiecare”, în cadrul căreia se oferă tuturor vizitatorilor cărţi în dar, primite de la 

edituri sau persoane private. Filiala „Traian Brad” a organizat activitatea „Bibliotecar pentru o 

zi”, provocând copiii să pătrundă în tainele profesiei de bibliotecar. 

 

     
Bibliotecar pentru o zi la Filiala „Traian Brad”       Întâlnire cu scriitoarea Amedeia Neamţu 
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Ziua Mondială a Jocului s-a organizat la Filiala „Traian Brad” în perioada 25 – 29 mai 

2015, în colaborare cu grădiniţele din cartierul Mănăştur. Zilnic s-au organizat sesiuni de jocuri 

pentru copii, pictură pe faţă după personaje din poveşti, ateliere de creativitate pentru cei mici. 

 
Ziua Mondială a Jocului 2015 

 

Ateliere de teatru pentru copii 

 

Teatru la bibliotecă este numele proiectului prin care la Filiala Zorilor s-a desfăşurat o 

serie de 12 ateliere gratuite, coordonate de  Ileana Negru, actriţă la Teatrul Naţional Cluj-

Napoca. Au participat 26 de copii, elevi ai claselor a III-a de la Liceul de Informatică Tiberiu 

Popoviciu.  

Exerciţiile de dicţie şi de respiraţie, mişcările scenice specifice şi jocurile de rol au dus la 

dezvoltarea imaginaţiei, atenţiei şi spiritului de observaţie, dezvoltării comunicării şi 

spontaneităţii micilor actori. Un mare beneficiu al acestor ateliere a fost creşterea încrederii în 

sine, care la rândul ei a dus la dezvoltarea capacităţii de expresie a fiecărui copil în parte. Şi, nu 

în ultimul rând, au învăţat să funcţioneze ca o echipă. 

Micul prinţ a fost spectacolul de teatru ce a încheiat seria de ateliere, în care jocul şi 

sensibilitatea micilor actori au emoţionat audienţa formată din părinţi, bunici, profesori şi cititori 

fideli ai bibliotecii. 

 

  
Ateliere de teatru la Filiala Zorilor 

 

Cursuri de iniţiere în utilizarea calculatorului şi internetului pentru vârstnici 
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În anul 2015, la Filiala „Traian Brad” s-au organizat, pentru prima oară, 7 serii de 

instruire, la care au participat un număr de 30 de seniori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursuri pentru seniori la Filiala „Traian Brad” 

 

Cursuri de învăţare a limbii spaniole, pentru copii şi adulţi 

 

În cursul anului 2015, la Filiala „Traian Brad” au fost organizate 65 de sesiuni de învăţare 

a limbii spaniole, la care au participat 573 de persoane, atât copii cât şi adulţi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursuri de limbă spaniolă la Filiala „Traian Brad” 

 

Festivalul Internaţional Lucian Blaga, ediţia a 25-a 

 

În zilele de 7-8 mai 2015 au avut loc manifestările organizate cu ocazia Festivalului 

Internaţional „Lucian Blaga”, în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Cluj şi 

cu Societatea Culturală „Lucian Blaga” Cluj-Napoca. În cadrul festivalului biblioteca a organizat 
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un concurs de poezie şi mini-eseu „Lumina a crescut enorm la Cluj...” adresat studenţilor şi 

elevilor de liceu. Câştigătorii au primit diplome şi premii şi au participat, alături de poeţi clujeni 

consacraţi, la un recital susţinut în data de 8 mai 2015, la Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”. 

   
Festivalul Internaţional de Poezie „Lucian Blaga” 

 

Desant scriitoricesc la bibliotecă 

 

În cadrul Festivalului Naţional de Literatură, la Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” a 

avut loc ediţia a II-a a desantului scriitoricesc, care a fost un dialog între scriitori şi elevi din 

clasele primare, din clasele a X-a şi a XI-a, profesori şi bibliotecari din Cluj-Napoca. Momentele 

literare susţinute de scriitori au fost completate de un concurs prin care copiii au fost îndemnaţi 

să facă un portret al scriitorului, să enumere calităţile pe care trebuie să le posede un scriitor. 

Cele mai inspirate idei au fost răsplătite cu aplauze şi cărţi. Scriitorii care au bucurat 

publicul bibliotecii judeţene în această ediţie au fost: Ştefan Borbély, Constantina Buleu, Marius 

Dobresu, Viorel Cacoveanu, Minerva Chira, Săluc Horvat, Mircea M. Ionescu, Gabriela Lungu 

şi Victor Gh. Stan. 

 
Desant scriitoricesc 2015 

 

Anul editorial clujean 

 

În luna decembrie a fost organizată cea de a IX-a ediţie a Anului editorial clujean, eveniment 

dedicat promovării producţiei editoriale locale intrată în colecţiile Depozitului legal local. 

Producţia editorială a anului 2014 a fost analizată şi jurizată de: Constantin Cubleşan, Ovidiu 

Pecican, Ilie Rad, Lukács Józséf şi Adrian Grănescu, personalităţi clujene implicate deja de mai 
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mulţi ani în organizarea acestui eveniment, iar festivitatea de premiere a avut loc în 15 

decembrie. 

 

   

Anul editorial clujean  

Zilele Bibliotecii „Transilvania” Chişinău 

În perioada 6-9 septembrie 2015 au avut loc Zilele Bibliotecii „Transilvania” din 

Chişinău, ediţia XXIV-a. Evenimentul a cuprins vernisajul expoziţiei de cărţi primite în dar de la 

Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”, spectacole şi lansări de carte organizate de gazde, 

precum şi un duplex profesional „Managementul voluntarilor în bibliotecă”. În cadrul 

evenimentului a fost organizat un moment „Traian Brad”, ctitorul Bibliotecii „Transilvania” din 

Chişinău, la 70 de ani de la naştere. 

 

 
Duplex profesional „Managementul voluntarilor în bibliotecă” 
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Evocare Traian Brad 

 

 

 

Proiecte cu finanţare externă 

Proiectul european Locloud - Conţinut local într-un cloud Europeana 

În anul 2015, Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” în calitate de coordonator naţional al 

proiectului Locloud, alături de alte biblioteci publice din ţară, parteneri furnizori de conţinut, au 

livrat metadate pentru 4500 de resurse digitale care sunt accesibile on-line, prin intermediul 

Bibliotecii Digitale Europeana www.europeana.eu.  

Biblioteca judeţeană găzduieşte o parte din contribuţia românească la acest proiect la 

adresa http://omeka.bjc.ro/omeka/. Partenerii furnizori de conţinut sunt bibliotecile judeţene din: 

Arad, Neamţ, Sibiu, Dolj, Sălaj, Vâlcea, Mureş şi Prahova. 

În zilele de 25-26 martie, echipa proiectului Locloud a bibliotecii, a organizat un atelier 

profesional, la Biblioteca Naţională a României, cu temele: Digitizarea în bibliotecile publice 

româneşti - contribuţii româneşti la Europeana şi Activitatea de coordonare metodologică – 

realităţi şi perspective. 

  
Atelier professional organizat la Biblioteca Naţională a României 

 

American Corner Cluj-Napoca 

American Corner Cluj-Napoca a organizat în cursul anului precedent 86 de activităţi 

culturale, la care au participat 968 de persoane: copii, tineri, adulţi. De menţionat câteva dintre 

acestea: prezentarea oportunităţilor de studii în SUA susţinută pentru elevi şi studenţi de 

reprezentanţii Comisiei Fulbright Româno-Americane (16 martie 2015), o masă rotundă la care 

http://www.europeana.eu/
http://omeka.bjc.ro/omeka/
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au participat reprezentanţi ai societăţii civile şi o masă rotundă la care au participat profesori, 

ambele prezidate de domnul Dean Thompson, Însărcinatul cu afaceri ad interim al Ambasadei 

SUA la Bucureşti (20 martie 2015), întâlnirea doamnei Marisa Mac Isaac, ofiţer politic pe 

probleme ale statului de drept la Ambasada SUA la Bucureşti, cu reprezentanţi ai Tribunalului 

Cluj şi ai Serviciului de Probaţiune şi cu reprezentanţi ai unor ONG-uri (28 octombrie 2015), 

prezentarea “Life as a U.S. Diplomat”, susţinută de domnul Ronald E. Hawkins, Consilier pentru 

Presă şi Cultură la Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, pentru elevi, studenţi şi 

profesori (18 noiembrie 2015).  

 
16 martie 2015 Prezentare a oportunităţilor de studii în SUA 

Atelierul de grafică din cadrul American Corner Cluj-Napoca a devenit în cursul anului 

2015 “eGraphic Club”. Copiii şi tinerii sunt învăţaţi să deseneze şi să utilizeze tablete grafice 

WACOM şi programul Adobe Photoshop de artistul grafic voluntar Adrian Barbu. Tot aici s-au 

desfăşurat în cursul anului 2015 întâlniri ale clubului de conversaţie în limba engleză pentru 

începători – adulţi, coordonat de Sorana Petruţa. De asemenea, la sfârşitul anului 2015 a fost 

iniţiat un „Board Games Club”, un club de jocuri de societate coordonat de un voluntar 

american.  

 
Întâlnire a atelierului de grafică pentru copii şi tineri 

 

Agora Culturală@Biblioteca Ta 

Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” este partener în proiectul „Agora 

Culturală@Biblioteca Ta” implementat de Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor 

Publice din România (ANBPR) împreună cu Jazzmontor AS Norvegia, Asociaţia Culturală 

REPLIKA şi alte 3 biblioteci publice din ţară: Biblioteca Judeţeană „Astra” Sibiu, Biblioteca 
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Judeţeană „Panait Istrati” Brăila şi Biblioteca Metropolitană Bucureşti. Proiectul îşi propune să 

identifice şi să pună în valoare specificul cultural al minorităţilor etnice din România prin tehnica 

povestirilor digitale (Digital Storytelling). Proiectul este finanţat în cadrul Mecanismului 

Financiar al Spaţiului Economic European (SEE), Programul PA17/RO13 Promovarea 

diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european şi se derulează în intervalul 

01.01.2015 – 30.04.2016.  

În luna aprilie 2015 a fost organizat la Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” un atelier 

regional de scriere de povestiri digitale în cadrul căruia au fost instruiţi 16 bibliotecari din 

biblioteci orăşeneşti, comunale, şcolare şi universitare şi 40 de membri ai comunităţii. În 

perioada mai-decembrie 2015 a fost realizată prin noul serviciu de bibliotecă, o colecţie de 

reflecţii ale membrilor comunităţilor locale privind tradiţiile populare, dansul, muzica, istoria, 

arhitectura, tradiţiile religioase, tradiţiile culinare, etc. Pentru realizarea acesteia au fost instruite 

124 de persoane în tehnica povestirilor digitale (44 de bibliotecari din judeţ, 4 bibliotecari 

şcolari, 66 persoane din comunitate, cca. 13% dintre acestea fiind de altă etnie decât cea 

română). Membrii comunităţii pot în continuare participa la ateliere de povestiri digitale prin 

intermediul cărora îşi vor îmbunătăţi cunoştinţele culturale, aptitudinile literare, dar şi înţelegerea 

şi aplicarea tehnologiei în viaţa cotidiană.  

 

  
Sesiuni de instruire în tehnica povestirilor digitale 

 

Al treilea spaţiu al cetăţeniei active  

Proiectul Al treilea spaţiu al cetăţeniei active este finanţat prin granturile SEE 2009-

2014, din cadrul Fondului ONG România. Biblioteca Judeţeană “Octavian Goga” este partener 

în cadrul acestui proiect. 

Problema a cărei soluţionare o vizează proiectul Al treilea spaţiu al cetăţeniei active este 

rata mică de participare civică a cetăţenilor români. Soluţia propusă prin acest proiect priveşte 

formarea de cetăţeni activi şi amenajarea, în domeniul public, a unor spaţii ce încurajează 

deprinderea comportamentelor civice, dezbaterea problemelor locale şi luarea de iniţiativă pentru 

soluţionarea acestora.  

În biblioteca judeţeană a fost amenajat un spaţiu care găzduieşte întâlniri organizate de 

diverse ONG-uri cu scopul de a promova cetăţenia activă, iar 15 cetăţeni şi reprezentanţi de 

ONG-uri au beneficiat de formare în domeniul cetăţeniei active. 
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Inaugurarea spaţiului cuibului democraţiei 

 

Programe de formare profesională pentru personalul bibliotecii 

În cadrul programului de perfecţionare profesională internă s-au desfăşurat 64 de ateliere 

profesionale, din care 51 pentru personalul Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga” şi 7 pentru 

personalul din bibliotecile publice din judeţ. La acest program au participat 585 de persoane, din 

care 458, angajaţi ai Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga” şi 127 bibliotecari din bibliotecile 

publice din judeţul Cluj. 

 

Prin proiectul “eBibliotecar. Aptitudini pentru Bibliotecarul modern” în cadrul 

parteneriatului dintre Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România 

(ANBPR) şi ECDL România, Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”, alături de alte 9 biblioteci 

judeţene din ţară, găzduieşte un Centru de certificare ECDL adresat bibliotecarilor. În anul 2015, 

24 de bibliotecari au participat la sesiuni de instruire şi simulare şi au obţinut Permisul European 

de Conducere a Computerului, certificare recunoscută internaţional, în vederea îmbunătăţirii 

competenţelor şi performanţelor în munca de bibliotecă.  

 

4. Raportarea cheltuielilor defalcate pe programe 

 

Nr. 

crt. 
Indicatori 

 

UM 

Realizat 

2014
 

Realizat 

2015 

0 1 mii lei 2 3 

1 Venituri totale, d.c.  4109,75 4640,04 

1.1 Subvenţii/alocaţii  3742,26 4255,47 

 d.c. cheltuieli de personal  2531,59 2537,07 

1.2 Venituri proprii  90,27 103,79 

1.3 Sponsorizări+donaţii  170,80 111,82 

1.4 Alte surse  106,42 168,96 

2 Cheltuieli totale, d.c.  3922,98 4523,83 

2.1 Cheltuieli de personal  2531,59 2537,07 

2.2. Bunuri şi servicii, d.c.  1283,44 1445,90 

2.2.1 Cheltuieli efectuate în cadrul raporturilor 

contractuale, altele decât contractele de 

muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, 

contracte şi convenţii civile) 

  

 

15,70 

 

 

 

32,80 
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2.3 Proiecte cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile 

  

94,10 

 

167,97 

2.4 Cheltuieli de capital   4,64 372,89 

În vederea analizării veniturilor instituţiei pe anul 2015, am inclus în tabelul de mai sus şi 

datele aferente anului 2014, astfel se poate observa o creştere a veniturilor totale faţă de anul 

precedent. Această creştere se datorează: 

- creşterii alocaţiilor bugetare pentru investiţii (dotări şi studii de fezabilitate) cu suma de 

372,89 lei;  

- creşterii alocaţiilor bugetare pentru cheltuieli de personal cu 5,48 mii lei; 

- creşterii alocaţiilor bugetare pentru cheltuieli materiale cu suma de 134,84 mii lei; 

- creşterii veniturilor proprii încasate cu suma de 13,52 lei; 

- creşterii veniturilor din alte surse (din fonduri externe nerambursabile) cu suma de 

62,54 mii lei. 

Veniturile din donaţii şi sponsorizări au scăzut în anul 2015 faţă de 2014 cu suma de 

58,98 mii lei. 

 

Sursa de finanţare a cheltuielilor: 

 

Indicatori UM Realizat 2014 Realizat 2015 

Cheltuieli totale, d.c. Mii lei 3922,98 4523,83 

      Subvenţii/alocaţii Mii lei 3742,26 4255,47 

      d.c. cheltuieli de personal Mii lei 2531,59 2537,07 

Venituri proprii Mii lei 86,62 98,79 

Sponsorizări Mii lei - 1,6 

Alte surse Mii lei 94,10 167,97 

 

La o analiză a surselor de finanţare a cheltuielilor pentru anul 2015 putem remarca o 

creştere a alocărilor bugetare cu 513,21 mii lei, o creştere a cheltuielilor din venituri proprii 

precum şi o creştere a cheltuielilor din alte surse faţă de anul 2014. 

 

5. Nerealizări, cu menţionarea cauzelor acestora (acolo unde este cazul) 

 

Nu s-a reuşit reconstruirea paginii web a bibliotecii pentru că au fost o serie de fluctuaţii 

de personal şi proiecte cu termene care nu au putut fi abandonate. Echipa managerială a decis 

prioritizarea activităţilor în noile condiţii şi asigurarea cu prioritate a activităţilor cu publicul. În 

cursul anului 2015 s-au făcut două angajări pe durată determinată, pe posturi suspendate 

temporar (1 post de bibliotecar şi 1 post de femeie de serviciu) şi 10 angajări pe durată 

nedeterminată (1 post de analist, 8 posturi de bibliotecar şi 1 post de şef birou administrativ, 

vacante). Poate fi invocată şi lipsa de implicare a unei părţi a personalului, datorată faptului că în 

situaţia legislativă actuală nu există o corelare a evaluării personalului cu salariul, fapt ce duce la 

demotivarea angajaţilor cu realizări frumoase, salariile fiind la fel cu a celorlalţi, la acelaşi grad 

profesional. 

Au fost solicitate modificări la structura bugetului iniţial datorită necesităţii realizării a 

două studii DALI pentru instalaţia de încălzire şi reabilitare la Filiala Zorilor, respectiv la Filiala 

„Traian Brad” din cartierul Mănăştur. 
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6. Propuneri pentru remedierea deficienţelor 

 

S-a solicitat creşterea numărului de personal şi s-a obţinut o creştere cu 3 posturi, de la 90 

la 93 de angajaţi, conform organigramei aprobate, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 

299 din 10 decembrie 2015. 

Se propun următoarele: formarea profesională cu prioritate a noilor angajaţi pentru 

integrarea lor mai rapidă în colectiv şi creşterea numărului de angajaţi la numărul avut înainte de 

aplicarea ordonanţei de urgenţă nr. 77/2013, adică 97. 

 

 

MANAGER, 

SORINA STANCA 


