ANEXĂ LA DECIZIA NR. 102 / 06.12.2013
PLAN DE ACŢIUNE
ÎN VEDEREA ELABORĂRII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A BIBLIOTECILOR PUBLICE DIN JUDEŢUL CLUJ

Etapa / Activitatea

Luna 1
decembrie 2013

Luna 2
ianuarie 2014

Luna 3
februarie 2014

Luna 4
martie 2014

Luna 5
aprilie 2014

Luna 6
mai 2014

Luna 7
iunie 2014

Responsabilităţi şi
resurse interne
necesare

Indicatori de ieşire
(output)

01. Pre-planificare (Organizarea procesului de planificare)
01.1. Stabilirea
etapelor procesului
de planificare

□

01.2. Strategia de
participare (Analiza
SH)





 




01.3. Modul de
facilitare a
participării (accesul
la procesul de
planificare)
01.4. Strategia de
marketing
(promovarea şi
publicitatea
procesului şi a
rezultatelor sale)
01.5. Luarea
deciziei instituţionale
de iniţiere a
procesului de
planificare























RU:
Manager: 1 pers. x
1 h / zi x 20 de zile
= 20 ore / persoană
Coordonatori de
proces (CP): 2 pers.
x 4 h / zi x 20 zile =
80 ore / persoană







RM:
utilităţi,
echipamente IT&C,
consumabile



- Decizia
instituţională prin
care se precizează:
- persoanele şi
sarcinile a 2
coordonatori de
proces (CP);
- resursele puse la
dispoziţia acestora
pentru susţinerea
procesului.
- lista ”SH”
identificate cu datele
lor de contact şi
stabilirea modului
de acces al
acestora în proces
- calendarul
”evenimentelor”
reper ale procesului
şi a mijloacelor (şi
formelor) de
promovare şi
publicitate a
procesului pentru
asigurarea
transparenţei lui
publice

02. Planificare
02.1. Informarea
mediului intern cu
privire la demararea
procesului de
elaborare a
strategiei de
dezvoltare a
bibliotecilor publice
din judeţul Cluj

RU:
Manager: 1 pers. x
1 h / zi = 1 h /
persoană


RM:
utilităţi,
echipamente IT&C

- comunicat intern
transmis prin e-mail

Etapa / Activitatea

Luna 1
decembrie 2013

Luna 2
ianuarie 2014

Luna 3
februarie 2014

02.2. Informarea
mediului extern cu
privire la procesul
de elaborare a
strategiei de
dezvoltare a
bibliotecilor publice
din judeţul Cluj

Luna 4
martie 2014

Luna 5
aprilie 2014

Luna 6
mai 2014





Luna 7
iunie 2014

Responsabilităţi şi
resurse interne
necesare

RU:
Manager: 1 pers. x
1 h / zi = 1 h /
persoană

Indicatori de ieşire
(output)
- informare
- comunicat de
presă

RM:
utilităţi,
echipamente IT&C

02.3. Analiza situaţiei existente
02.3.1. Profilul instituţiei bibliotecii publice din judeţ (analiza mediului intern)
Elaborarea
formularelor de
culegere de date de
la bibliotecile publice
din judeţ

□

Trimiterea
formularelor spre
completare

□




Colectare formulare
şi centralizare date
Elaborarea profilului
SBPJ



RM:
utilităţi,
echipamente IT&C,
consumabile,
transport pentru
colectarea de date

□





Colectare feedback
profil SBPJ
Elaborarea variantei
finale a profilului
SBPJ

□

02.3.2. Priorităţi administrative şi sectoriale de rang superior (analiza mediului extern)



- formularele de
culegere de
date pentru
elaborarea profilului
SBPJ completate



□

Trimiterea profilului
SBPJ către
bibliotecile publice
din judeţ

Analiza strategiilor
judeţene, regionale
şi naţionale care fac 
referire la bibliotecile
publice

RU:
CP: 2 pers. x 4 h / zi
x 20 zile = 80 ore /
pers.
colegi
din SBPJ: cca 100
ore

- profilul SBPJ

Etapa / Activitatea

Luna 1
decembrie 2013

Identificarea
priorităţilor de
dezvoltare a
bibliotecilor publice
specificate în aceste
strategii
Identificarea unor
persoane
reprezentative
pentru participarea
la focus grupuri ce
urmează să
elaboreze priorităţile
de dezvoltare a
bibliotecilor publice
din judeţ
Organizarea şi
desfăşurarea de
focus grupuri pentru
identificarea
priorităţilor de
dezvoltare a
bibliotecilor publice
din judeţ din punctul
de vedere al
comunităţii



Luna 2
ianuarie 2014

Luna 3
februarie 2014

Luna 4
martie 2014

Luna 5
aprilie 2014

Luna 6
mai 2014

Luna 7
iunie 2014

Responsabilităţi şi
resurse interne
necesare

Indicatori de ieşire
(output)


RU:
CP: 2 pers. x 4 h / zi
x 20 zile = 80 ore /
persoană
voluntari
(reprezentanţi ONG,
studenţi): cca 20
ore / persoană



RM:
utilităţi, sala
Biblionet,
echipamente IT&C,
consumabile



- priorităţi de
dezvoltare
identificate în urma
focus grupurilor



02.4. Analiza strategică integrată
Elaborarea unor
documente ce
urmează să fie
prezentate la
workshop,
documente ce
prezintă profilul
SBPJ şi priorităţile
identificate în cadrul
focus grupurilor, în
paralel cu priorităţile
de dezvoltare a
bibliotecilor publice
cuprinse în diverse
strategii

□

RU:
CP: 2 pers. x 4 h /
zi x 3 zile = 12 ore
/ persoană
RM:
utilităţi,
echipamente
IT&C,
consumabile

- documente sintetice
de integrare a
priorităţilor de
dezvoltare a SBPJ

Etapa / Activitatea

Luna 1
decembrie 2013

Luna 2
ianuarie 2014

Luna 3
februarie 2014

Luna 4
martie 2014

Luna 5
aprilie 2014

Luna 6
mai 2014

Luna 7
iunie 2014

Responsabilităţi
şi resurse
interne necesare

Indicatori de ieşire
(output)

02.5. Elaborarea planului strategic de dezvoltare
02.5.1. Organizarea
workshop-ului
pentru definirea
planului strategic de
dezvoltare
Elaborarea
documentelor
necesare pentru
desfăşurarea
workhop-ului
(invitaţie, agendă de
lucru, formulare, fişă
de proiect etc.)
Contactarea
reprezentanţilor SH
şi solicitarea
confirmării
participării la
workshop
Trimiterea profilului
SBPJ tuturor SH
care urmează să
participe la
workshop
Desfăşurarea
workshop-ului, în
cadrul căruia se va
proceda la analiza
strategică integrată
(SWOT)
Elaborarea variantei
iniţiale a planului
strategic de dezv. a
SBPJ
Transmiterea
variantei iniţiale a
planului strategic de
dezv. a SBPJ tuturor
participanţilor la
workshop şi SH cu
rol consultativ
potrivit strategiei de
participare

□

RU:
CP: 2 pers. x 8 h / zi
x 4 zile = 32 ore /
persoană

□

SH: 20-25 persoane
x 8 h / zi x 2,5 zile =
cca. 560 ore /
persoană








- analiza strategică
integrată (SWOT)

RM:
Sala media - utilităţi,
echipamente IT&C,
consumabile,
transport, cazare,
masă



□



RU:
CP: 2 pers. x 4 h / zi
x 5 zile = 20 ore /
persoană
RM:
utilităţi,
echipamente IT&C,
consumabile

- Planul Strategic de
Dezvoltare a SBPJ
(SD) cu elemente
definite:
- misiunea instituţiei
(a parteneriatului
procesului - „Pactul
Cultural”, dacă este
preferată această
structură) în cadrul
procesului;
- viziunea de dezv.;
- obiectivele de
dezv.;
- măsurile de dezv.

Etapa / Activitatea

Luna 1
decembrie 2013

Luna 2
ianuarie 2014

Luna 3
februarie 2014

Luna 4
martie 2014

Luna 5
aprilie 2014

Luna 6
mai 2014

Luna 7
iunie 2014

Analiza feedbackului primit de la SH

Responsabilităţi şi
resurse interne
necesare



Elaborarea variantei
finale a planului
strategic de
dezvoltare a SBPJ

□

Comunicarea
publică a planului
strategic de
dezvoltare a SBPJ,
inclusiv pe paginile
web ale bibliotecilor
publice din judeţ



Indicatori de ieşire
(output)

- postare a Planului
Strategic de
Dezvoltare pe
paginile web ale
bibliotecilor din judeţ

02.6. Elaborarea unei variante iniţiale a strategiei de dezvoltare a SBPJ şi a planului de acţiune
02.6.1.Colectarea
fişelor de proiecte
date participanţilor
la workshop
02.6.2. Definirea
criteriilor de
prioritizare a
proiectelor propuse
02.6.3. Organizarea
şi desfăşurarea
seminarului de
elaborare a planului
de acţiune
Prezentarea
proiectelor propuse
de SH prin fişele de
proiect





RU:
CP: 2 pers. x 4 h / zi
x 20 zile = 80 ore /
persoană

□





Prezentarea
criteriilor de
prioritizare a
proiectelor



Prioritizarea
proiectelor ce
urmează să fie
implementate



SH: 20-25 persoane
x (1 h / zi x 12 zile +
4 h / zi x 1 zi) = 400
ore / persoană
RM:
Sala media - utilităţi,
echipamente IT&C,
consumabile,
transport, cheltuieli
de protocol

- fişe de proiect
elaborate /
transmise către SH /
completate /
colectate
- criterii de evaluare
a proiectelor
propuse de SH
- lista proiectelor
clasificate după
priorităţi
- planul de acţiune

Etapa / Activitatea

Luna 1
decembrie 2013

Luna 2
ianuarie 2014

Elaborarea planului
de acţiune pentru
primul an de
implementare
02.6.4. Elaborarea
unei variante iniţiale
a strategiei de
dezvoltare a SBPJ

Luna 3
februarie 2014

Luna 4
martie 2014

Luna 5
aprilie 2014

Luna 6
mai 2014

Luna 7
iunie 2014

Responsabilităţi şi
resurse interne
necesare

Indicatori de ieşire
(output)

□

□

RU:
CP: 2 pers. x 4 h / zi
x 4 zile = 16 ore /
persoană

- varianta iniţială a
strategiei de
dezvoltare

RM:
utilităţi, echipamente
IT&C, consumabile
03. Asumarea publică a documentelor de planificare strategică
03.1. Finalizarea documentelor de planificare strategică
Finalizarea
strategiei de
dezvoltare a
sistemului de
biblioteci publice din
judeţ

□

- „Strategia de
dezvoltare a SBPJ”
RU:
Manager: 1 pers. x 1
h / zi x 20 zile = 20
ore / persoană
Coordonatori de
proces (CP): 2 pers.
X 4 ore / zi x 20 zile
= 80 ore / persoană

03.2. Fundamentarea deciziei de asumare publică
Hotărârea
Consiliului de
Administraţie al
Bibliotecii Judeţene
“Octavian Goga”
Cluj prin care se
aprobă strategia de
dezvoltare a
sistemului de bibl.
publice din judeţ şi
planul de acţiune


RM:
utilităţi, echipamente
IT&C, consumabile,
materiale
promoţionale

- Hotărârea
Consiliului de
Administraţie al
Bibliotecii Judeţene
„Octavian Goga”
Cluj de aprobare a
„Strategiei de
dezvoltare a SBPJ”

Etapa / Activitatea

Luna 1
decembrie 2013

Luna 2
ianuarie 2014

Luna 3
februarie 2014

Luna 4
martie 2014

Luna 5
aprilie 2014

Luna 6
mai 2014

Responsabilităţi şi
resurse interne
necesare

Luna 7
iunie 2014

Indicatori de
ieşire (output)

03.3. Promovarea şi susţinerea deciziei pentru asumare publică (participarea în procesul decizional) şi obţinerea acesteia
Propunerea
strategiei de
dezvoltare a
bibliotecilor publice
din judeţ pentru
ordinea de zi a
şedinţei Consiliului
Judeţean Cluj
Hotărârea
Consiliului Judeţean
Cluj prin care se
aprobă strategia de
dezvoltare a
bibliotecilor publice
din judeţ şi planul
de acţiune


- Hotărârea
Consiliului
Judeţean Cluj de
aprobare a
„Strategiei de
dezvoltare a SBPJ”


