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PROGRAM MANAGERIAL 
 

Acest material prezintă o analiză a situaţiei actuale şi face unele propuneri privind 

organizarea şi funcţionarea   Bibliotecii Academiei Române ( BAR) pe perioada 2013-2017 . 

 

1. Introducere 

 

1.1. Context: Puncte tari (S), puncte slabe (W), oportunităţi (O), restricţii (R) şi 

ameninţări (T) 

 

1.1.1. Constatări generale privind funcţionarea  bibliotecilor pe plan 

internaţional 

 

 (T) Numarul de cititori care frecventeaza bibliotecile ( cu exceptia 

celor universitare ) e in scadere. Cititorii prefera in masura din ce in 

ce mai mare „accesul de la distanta”. 

 (O) Spectrul de activităţi actuale din biblioteci se diversifică şi se 

extinde: funcţiile de colectare/păstrare şi întreţinere de bunuri culturale şi 

de îndrumare a publicului prin metode „om-la-om” şi „pe loc” se 

completează cu activităţi de furnizare de servicii diverse de informare pe 

scară largă şi chiar la „distanţă” („fără frontiere”).Conţinutul colecţiilor 

se diversifică: apar multe materiale “noncarte”, multe obiecte sunt de la 

bun început în formă digitală, altele se digitizează. 

 (R) Din cauza costului în creştere rapidă al publicaţiilor seriale (în 

special) şi al cărţilor nici o bibliotecă nu işi poate permite să 

achiziţioneze nici măcar o parte mică din apariţii. 

 (O) In consecinta, procentul cheltuielilor pentru achizitionare de 

publicatii electronice   depaseste cu mult pe cel al produselor tiparite .  

  (O) Instrumentele tehnice de lucru se schimbă prin folosirea intensă a 

mijloacelor informatice şi de comunicaţii 

 (T) Finanţarea funcţionării, extinderii şi întreţinerii colecţiilor nu este pe 

măsura necesităţilor. Se cere , în măsură tot mai mare, ca să se facă pe 

seama veniturilor proprii obţinute prin furnizarea de servicii. 

 (O) Firmele private sunt receptive la participarea in proiecte de tipul 

„PPP”( „parteneriat public-privat”) 

 (O) Bibliotecile funcţionează tot mai mult în sisteme de cooperare de tip 

„reţea” naţionale şi internaţionale. Pentru a asigura compatibilitatea 

solutiilor , sunt în curs de realizare pe plan internaţional sisteme 

standardizate de digitizare a colecţiilor şi de schimb de conţinut  

 (O) Bazele de date ştiinţifice la zi „full text” pot fi accesate pe bază de 

abonamente. 

 (O) În Uniunea Europeană (UE) a fost lansată dupa „Iniţiativa Biblioteca 

digitală” (Digital Library Initiative-DLI ,2005 si 2007) si, mai de curand,  

Intiativa „Digital Libray 2010 Flagship 

„(http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/inde

x_en.htm ) . Aceasta face parte din conceptul „ iving in the Digital Age”  

(http://ec.europa.eu/information_society/tl/soccul/index_en.htm ) alaturi 

de ‚ e-government „ si Einclusion”. 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/tl/soccul/index_en.htm
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 (O). In particular,  proiectul „Europeana Libraries” 
(http://www.europeana-libraries.eu/ ; 
http://ec.europa.eu/information_society/apps/projects/factsheet/index.cfm

?project_ref=270933 ), menit sa  permita agregarea continutului 

bdigitizat al bibliotecilor europene, a inclus si BAR    
(http://www.europeana-libraries.eu/web/guest/project-partners ) 
 

1.1.2. Modificări de cadru legislativ naţional 

 

 (O) A fost aprobată şi promulgată Legea bibliotecilor (Legea 334/31 mai 

2002, republicată în MO 132/11.02.2005), actualizată prin OG 26/2006. 

Prin aceste acte normative bibliotecile au fost considerate „o prioritate în 

societatea informaţională” (Art. 1 , al. A în ambele documente),  se 

stabileşte un nou cadru de funcţionare şi organizare a sistemului de 

biblioteci  din ţară şi se prevede (în OG 26/2006, Art. 8 , al g4) realizarea 

prin mijoace electronice a unei „Biblioteci virtuale naţionale”.  

 (O) Actele normative  privind „depozitul legal” (L 111/1995, modificată 

prin L 594/2004), stimularea culturii scrise (L 186/2003), protejarea 

partrimoniului national mobil (L 182/2000) au creat noi oportunităţi şi 

sarcini pentru bibliotecile  Academiei Române..  

 (R) In acelaşi timp, Legea 8/1996 a drepturilor de autor stabileşte 

responsabilităţi stricte şi restricţii privind reproducerea şi distribuirea 

creaţiilor intelectuale ( cu accent pe modalităţile  de  publicare clasice). 

Declaraţia de la Brisbane (sept 2008) recomanadă editurilor şi instituţiilor 

creatoare de cunoştinţe  două căi („de aur” si „verde”) care au ca scop 

extinderea accesului liber la conţinutul publicaţiilor seriale 

 (O) Activitatea institutiilor de cultura , inclusiv a bibliotecilor , a fost 

mai bine si sistematic structurata prin acte normative recente: OUG 

189/2008 si L 269/2009(http://www.legestart.ro/Legea-269-2009-

aprobarea-Ordonantei-urgenta-Guvernului-189-2008-

managementul-institutiilor-spectacole-concerte-muzeelor-colectiilor-

publice-bibliotecilor-asezamintel-(MzM1Mjk1).htm ). 
 

 (O) Prevederile Legii de  organizare a  Academiei  Române 

(nr.752/27.12.2001) au creat premisele pentru dobândirea şi folosirea de 

fonduri extrabugetare pentru achiziţii, extinderea dotărilor şi 

cointeresarea personalului  şi pentru recăpătarea bunurilor confiscate în 

mod abuziv ( actiune realizata in 2010 si 2011) . 

 

 (R) Pe de alta parte, actele normative care reglementeaza activitatea  

Academiei Romane si a institutiilor din sistemul AR ( L 752 /2001 si 

Statutul AR) nu contin in suficienta masura elemente specifice 

referitoare la functionarae BAR. 
 

1.1.3. Constatări privind Biblioteca Academiei Române 

 

 

 S) Colecţiile existente din bibliotecile Academiei Române sunt printre 

cele mai valoroase din ţară şi merită o valorificare mai mare. In special 

http://www.europeana-libraries.eu/
http://ec.europa.eu/information_society/apps/projects/factsheet/index.cfm?project_ref=270933
http://ec.europa.eu/information_society/apps/projects/factsheet/index.cfm?project_ref=270933
http://www.europeana-libraries.eu/web/guest/project-partners
http://www.legestart.ro/Legea-269-2009-aprobarea-Ordonantei-urgenta-Guvernului-189-2008-managementul-institutiilor-spectacole-concerte-muzeelor-colectiilor-publice-bibliotecilor-asezamintel-(MzM1Mjk1).htm
http://www.legestart.ro/Legea-269-2009-aprobarea-Ordonantei-urgenta-Guvernului-189-2008-managementul-institutiilor-spectacole-concerte-muzeelor-colectiilor-publice-bibliotecilor-asezamintel-(MzM1Mjk1).htm
http://www.legestart.ro/Legea-269-2009-aprobarea-Ordonantei-urgenta-Guvernului-189-2008-managementul-institutiilor-spectacole-concerte-muzeelor-colectiilor-publice-bibliotecilor-asezamintel-(MzM1Mjk1).htm
http://www.legestart.ro/Legea-269-2009-aprobarea-Ordonantei-urgenta-Guvernului-189-2008-managementul-institutiilor-spectacole-concerte-muzeelor-colectiilor-publice-bibliotecilor-asezamintel-(MzM1Mjk1).htm
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prin continuarea  proiectelor de digitizare si interconectare cu  marile 

biblioteci europene.. 

 (W) Inventarul  colecttiilor existente în BAR la ora actuală a devenit 

extrem de greu  de realizat conform prevederilor legale din cauza 

dimensiunii foarte mari si diversitatii colectiilor si a lipsei unei 

nmetodologii specifice  . El este cerut imperios prin deciziile Curtii 

de conturi. Metodologia specifica  a fost propusa in BAR, avizata de 

catre conducerea  AR , dar nu e inca aprobata de organismele 

guvernamentale competente 

 (S) Spaţiul de depozitare al bibliotecii din Bucureşti s-a mărit de cca. 3 

ori şi, în consecinţă necesităţile de finanţare au crescut în măsură 

semnificativă.  

 (W) Cladirea prezinta  imperfectiuni de proiectare si , mai ales , de 

constructie. Sunt necesare reparatii urgente la acoperis ( pentru a 

evita inundarea colectiilor )si la fatade ( pentru a evita accidente 

grave). 

 (W) Aparatura de birotica  si-a atins termenul de folosire si necesita  

improspatare 

 (S) S-au intreprins eforturi serioase  pentru  intrarea in legalitate 

privind  programele informatice si pentru extinderea dotarii tehnice 

folosind veniturile proprii  si sponsorizarile. 

 (S) Colectiile s-au imbogatit de la an la an ; numai  documentele 

istorice restituite de Arhivele nationale  numara 350 de mii de titluri  

 (W) Toate aceste cresteri cat si sarcinile trasate de organele de 

control ( in special Curtea de conturi ) pentru lichidarea unor 

probleme nerezolvate de multa vreme necesita personal specializat 

suplimentar. 

 (W) Personalul finantat din Bugetul Academiei Române. este 

subdimensionat si a scazut pe parcursul ultimilor patru ani  cu 5%  ( 

de la 195,5 posturi in 2009 la 185 de posturi in 2012). 

 Alocatiile bugetare primite de BAR de la AR ( fara FEN ) au scazut 

cu cca 20%( de la 8,37 in 2009 la 6,75 in 2012) 

 (S) Au crescut veniturile proprii in special pe seama aportului 

contractelor  international finantate  obtinute, in premiera ,prin 

competitie ( de la 95 mii RON in 2009 la 209 mii RON in 2012 ) 

 (W) Desi s-au facut promovari de personal, totusi nu a fost posibil sa 

se promoveze tot personalul în măsura în care o justificau rezultatele 

şi vechimea (din cauza restricţiilor legislative şi a constrângerilor 

financiare). 

 (W) Nu a fost posibil sa se angajeze de personal nou pentru 

asigurarea competenţelor necesare în toate compartimentele, în 

condiţiile create de situaţiile de ieşire la pensie, împlinire a vârstei de 

pensionare (25 de persoane - cca 14% din total) şi de compoziţia 

personalului cu calificări iniţiale eterogene şi uneori diferite de 

cerinţele posturilor. 

 (W).  Calificarile de baza in unele compartimente si compoziţia pe 

grade ştiinţifice necesită inca imbunatatiri  ; 

  ( S) S-a inceput un proces sistematic de îmbunătăţire a calificării 

profesionale a salariaţilor prin cursuri de specialitate şi limbi străine. A 

crescut numarul de doctori in stiinte ( de la 3 in 2009 la 7 in 2012) Cca 20% 
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din personal a fost angrenat in ultimii 4 ani  intr-o forma de perfectionare 

in tara sau in strainatate. 

 ( S) A crescut  dorinţa de comunicare (inclusiv prin publicare) şi de 

colaborare a majorităţii personalului cu parteneri noi.  

 ( S) Cca 30 % din personal  a fost angrenat in( si remunerat in plus pentru) 

participarea , pe langa sarcinile curente de serviciu , in proiecte 

 ( S) A crescut , in principal ca o consecinta  a participarii la proiecte 

internationale, numărul de parteneri instituţionali din ţară şi din 

străinatate in special  din domeniul IT si din sectorul privat. 
    

 

1.2. Concluzii 

 

 Rezultatele analizei  descrise mai sus conduc la necesitatea  continuarii procesului de  

modernizare a BAR pe mai multe planuri (misiune, funcţii, metodă de lucru, organizare, 

parteneriate) pentru a ţine cont de evoluţiile în mediul înconjurător ( inclusiv in 

preferintele cititorilor), de noile atribuţii cuprinse  în cadrul  legislativ naţional şi de 

contextul creat initiativele europene. 

In contextul  actual si ca urmare a cunoasterii aprofundate , din interiorul institutiei, a 

situatiei din BAR , tinta fixata in Programul anterior de management (2009-2012) trebuie 

„relaxata” si actualizata. 

 

 

 

 

2. Obiective 

 

2.1. Viziune 

 

Blioteca Academiei Române isi consolideaza  pozitia de centru national de 

prezervare si valorificare  în interes naţional (şi al Academiei Române) a colectiilor,  

si   este caracterizata prin 

 - O mai  buna organuzare si lichidarea marilor  restante  constatate de analizele 

interne si de controalele organelor cu responsabilitati in domeniu. 

- Utilizarea mai intensa  tehnologiilor moderne pentru facilitarea accesului la 

colectii si a colaborarii intre cititori. 

-Mai multa deschidere pe plan intern   si international si consolidarea  pozitiei BAR 

ca actant  important in peisajul  european al bibliotecilor. 

-Intarirea colaborarii  cu institutele Academiei Romane si  extinderea 

parteneriatului  cu alte organizatii din tara si de peste hotare in special pentru 

lucrul pe proiecte finantate corespunzator. 

-Imbunatatirea nivelului de cunostinte si al conditiilor de lucru ale salariatilor astfel 

incat munca în BAR este considerata  ca fiind  una atractivă pentru personalul 

calificat. 

 

 

Ţinta fixată  prin viziunea descrisa mai sus se  traduce în obiective derivate. Cele mai 

importante sunt date în continuare, organizate in aceleleasi clase de obiective ca in 

Proiectul de management precedent. Intre obiective se  afla si obiective care trebuie 

urmarite in permanenta ,sau care au fost realizate doar partial , din diferite  cauze, in 

mandatul anterior. 
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2.2. Obiective detivate   

 

a) Îmbunătăţirea si modernizarea serviciilor furnizate publicului „pe loc” ( in 

salile de ectura si in cabinete ) şi la  „distanţă” ( prin mijloace electronice ). 

 

 Ameliorarea calităţii serviciilor directe oferite „pe loc” (condiţii de 

consultare, operativitatea furnizării obiectelor solicitate, îndrumarea 

cititorilor), facilitarea lucruilui în grup susţinut prin mijloace informatice;  

 Instituirea unui „ ghişeu unic” (punct standardizat de contact) cu cititorii din 

afara sistemului Academiei ( inclusiv din afara tarii); 

 Intretinera portalului informatic al BAR si extinderea cu rubrici noi care 

reflecta extinderea spectrului de activitati si servicii oferite; 

 Îmbunătăţirea şi modernizarea accesului prin „obiecte de 

substituţie/compozite noi” şi   modalităţi de consultare pe loc şi la distanţă a 

conţinutului digitizat, eventual contra cost pentru cititorii din afara tarii; 

 Consolidarea  cadrului sistematic de comunicare cu utilizatorii inclusiv 

semnalarea prin tehnologia web a intrărilor/creerii de publicaţii noi  şi 

introducerea unui sistem de cerere şi de plată on-line; 

 Extinderea accesului direct la raft prin sistemul de cabinete specializate;   

 Realizarea de materiale de conştientizare a publicului (pliante, filme  privind 

serviciile oferite, istoria, realizările BAR  şi colaborarea cu mijloacele de 

comunicare în masă (presa scrisa, radio, TV) . 

 Insusirea instrumentelor informatice  si participarea la proiecte de 

agregare a contiutului cultural in forma digitizata  sustinute  de 

initiativele Comisiei Europene. 

 

 

b) Dezvoltarea colecţiilor , protejarea colecţiilor speciale şi valorificarea 

obiectelor culturale aflate în patrimoniul BAR în interesul AR şi al  României. 

 

 Determinarea sistematica  a nevoilor de informare din sistemul AR ( 

membrii AR şi institute ale AR) prin diferite modalitati de investigare; 

 Acordarea unei priorităti absolute extinderii cataloagelor electronice; 

 Extinderea digitizării obiectelor din colecţiile  de patrimoniu şi speciale şi 

crearea unei arhive de prezervare cu obiecte digitale; 

 Studierea si valorificarea prin expunere ( inclusiv prin mijloace 

electronice) si comunicare a colectiilor speciale ( inclusiv a documentelor 

istorice recuperate   si a colectiilor primite cu clauze speciale in acest 

sens); 

 Extinderea participarii la  proiecte de reţele naţionale şi internaţionale în 

cadrul unor proiecte şi încurajarea partenariatului cu alte organizaţii din 

domeniu sau prin parteneriat public-privat după exemplele de succes 

oferite de BNF, Biblioteca Vaticanului, British Library , Biblioteca 

Cervantes etc; 
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 Reinstituirea , pe baze economice , a sistemului de pastrare  de tip „safe”  

pentru obiecte/colecţii private de valoare (care a fost practicat la începuturile 

activităţii BAR) ; 

 Perfectionarea sistemului de acces si de protejare fizica a colectiilor si 

naltor bunuri contra  incercarilor  de sustragere sau deteriorare; 

 Practicarea unui schimb internaţional echilibrat prin prima  valorii 

economice  si a  continutului stiintific si artistic, tinand cont de  atat 

interesul ştiinţific al partenerilor cat si al cititorilor  din BAR şi 

realizarea achiziţiilor în funcţie de cerinţele membrilor AR şi  

institutelor AR; 

 Continuarea  activităţii de organizare a unor expoziţii temporare (fizice şi 

virtuale) cu colecţiile BAR continuand cu mijloace tehnice noi, tradiţia de 

deschidere către un public cât mai larg prin expoziţii de la începuturile 

functionării  instituţiei si valorificarea prin expunere extinsa si sistematica 

in mass-media  si prin comunicarea  scrisa prin intermediul unor  

mijoace  durabile ( articole de revista, cataloage , carti ) a unor eforturi 

organizatorice importante . 

 

c) Îmbunătăţirea resurselori şi a condiţiilor de lucru 

 

 Identificarea necesitatilor de completare a cunostintelor si competentelor in 

vederea instruirii continue a personalului pentru a se adapta la cerintele 

locului de munca , la noile funcţii, solicitaride servicii şi la noile dotări şi în 

conformitate cu prevederile  conţinute în legislatia specifica domeniului;  

 Suportarea de catre institutie a costurilor  de instruire ( inclusiv pentru  

participarea la conferinte stiintifice) conform prevederilor legale si 

tinand cont de resursele alocate in acest sens de catre Ordonatorul 

principal de credite; 

 Incurajarea  efectuarii de studii post licenta ( masterat , doctorat); 

 Extinderea comunicării electronice în interiorul Bibliotecii  

 Evaluarea sistematică a personalului  conform unor criterii specifice 

biblioteciilor în vederea identificării  necesităţilor de instruire suplimentară 

si a promovarilor;  

 Continuarea si perfectionarea sistemului „ bazat pe rezultate” de stimulare 

prin diferite modalitati a salariaţilor”; 

 Folosirea veniturilor extrabugetare pentru angajarea temporară de personal 

(inclusiv studenţi).\ 

 Extinderea masurilor de  protectie a muncii. 

 

 

d) Îmbunătăţirea obţinerii şi folosirii fondurilor 

 

 Instituirea unui sistem de evaluare a performanţelor serviciilor oferite de 

BAR  diversilor beneficiari institutionali şi a costurilor implicate; 

 Reinceperea demersului de instituire a unui cadru sistematic de coordonare-

colaborare cu  filialele ; 

  Continuarea si amplificarea actiunilor de colaborare si coordonare cu alte 

biblioteci, universitati s,i organizatii  de IT  , ONG  etc. 
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 Extinderea participării la  programele naţionale de cercetare  şi identificarea  

eventualilor sponsori dispuşi să aloce o parte din profit către BAR conform 

legislatiei in vigoare 

Aceste  priorităţi (şi altele care vor fi identificate ulterior) vor fi transpuse în acţiuni în urma 

concluziilor care vor fi trase în  procesele de evaluare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data:09.03.2013                                                                                        Întocmit                                                                                                                             

                

        Acad. Florin Gheorghe  Filip      

              

 

 

 

 


