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HOTĂRARE 

privindăactivitateaăăBiblioteciiăăcomunaleăŞelaru 
  群iăaăC<minuluiăCulturală訓elaru 

 
                  ConsiliulăLocalăalăcomuneiăŞelaru,ăjudeţulăDâmboviţa,ăîntrunităînă群edin郡<ă
extraordinar<ăînădataădeă14.04.2022 : 
                   Având în vedere: 

- Referatul de motivare 群iăaprobare al primaruluiăcomuneiăŞelaru pentru 
proiectulădeăhot<râre privindăactivitateaăBiblioteciiăcomunaleăSelaruă群iăaă
C<minuluiăCulturală訓elaru; 

- Raportul privind activitatea Bibliotecii comunaleăŞelaruă群iăaăC<minuluiă
Culturală訓elaru,ăîntocmitădeăbibliotecarulăcomuneiă訓elaru; 

- raportul de avizare  al comisiei de specialitate din cadrul  Consiliului local 
al comunei Selaru; 

- prevederile art.33, art. 55 alin.(2) si art.71 alin.(1) din Legea bibliotecilor 
nr. 334/2002, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

               Înătemeiulăăart.ă129ăăalin.(7)ălit.d)ă群iăart.196ăalin.(1)ăălit.ăa)ădinăOrdonan郡aădeă
Urgen郡<ăaăăGuvernuluiănr.ă57/2019ăprivindăCodulăAdministrativ,ăcuămodific<rileă群iă
complet<rileăulterioare; 
 
                                                       HOTĂRĂŞTE  
 
               Art. 1.   Seăaprob<ăRaportulăprivindăactivitateaăădesf<surat<ădeăBiblioteca 
comunal<ă訓elaruă群iăC<minulăCulturală訓elaru,ăjude郡ulăDâmbovi郡aăînăanulă2021, prezentat 
înăanexaănr.1ălaăprezentaăhot<râre.ăăă 
              Art. 2.  Seăaprob<ăprogramulăădeăactivitateăal  Biblioteciiăcomunaleă訓elaruăpeă
anul 2022, prezentat în anexa nr.2  laăprezentaăhot<râre. 
              Art. 3.   Anexeleănr.1群iănr.2ă fac parteăintegrant<ădinăprezentaăhot<râre. 
              Art. 4.   Cu ducerea la îndeplinire se oblig<ăbibliotecarulăăcomuneiăŞelaru, iar cu 
transmitereaăprezenteiăseăoblig<ăsecretarulăgeneral al comuneiăŞelaru.   
                                                                       
                                                      PRE訓EDINTEăDEă訓EDIN軍; 
                                                            NICOLAE MUGUREL 
 
 
 

NR. 14                                                                                                CONTRASMNEAZ; 
DATA: 14.04.2022                                                                                 SECRETAR GENERAL 
訓ELARUăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                                                                       Dragne Emilian Petre 
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                                                                         Anexa nr.1 la H.C.L. NR.14/14.04.2022 

ROMANIA 
JUDETUL DAMBOVITA 
COMUNA SELARU 
BIBLIOTECA COMUNALA  SELARU 
 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 
 AL BIBLIOTECII  PUBLICE  LOCALE 

SELARU PE ANUL 2021 
           Principalele obiective ale activitatii Bibliotecii Comunale Selaru in anul 2021, s-au 
subordonat necesitatilor si intereselor utilizatorilor sai. 
           Am dorit sa extindem si sa modernizam serviciile oferite, sporind si eficacitatea 
activitatilor desfasurate in concordanta cu cerintele actuale. 
           Drept urmare am asigurat egalitatea accesului la documentele necesare informarii, 
educatiei permanente, petrecerii timpului liber si dezvoltarii personalitatii utilizatorilor 
fara deosebire de statut social ori economic, varsta, sex, apartenenta politica sau 
religioasa. 
           La 31decembrie 2021colectiile Bibliotecii Comunale Selaru se prezinta astfel : 

- Fond de carte existent = 9723 volume 
- Valoarea fondului de carte = 17971,97 lei 

Cartile sunt asezate, implicit cotate in raft in ordinea diviziunilor si subdiviziunilor 
Clasificarii Zecimale Universale, in ordinea alfabetica a numelui de autor, a titlurilor de 
anonime. 
             Fondul enciclopedic de carte este expus liber la raft, putand fi cercetat direct de 
catre utilizatori. 
             În ceea ce priveste achizitia de carte, am încercat s<ăîmbun<t<郡esc fondul de carte 
prin achizi郡ionarea unui num<r de 71 u.b. în cursul anului 2021, în valoare de 1000,00 lei, 
sprijinit< de partea de contabilitate a prim<riei 群iăa domnului primar Matei Gheorghi郡<. 
Astfel numarul documentelor achizi郡ionate în anul 2021 a crescut cu 166  volume, 
respectiv 59 de titluri în valoare de  1934,80 lei.  De la Biblioteca Jude郡ean<ă,,Ion Heliade 
R<dulescu”ăăauăintratăăînăcolec郡iile Bibliotecii Comunale Selaru numereleă1ă群i 2 ale 
revistei Curier /2021  –  revistaădeăcultur<ă群i bibliologie 群i un numar de 95  u. b. în valoare 
de  934,80 lei. 
     Un interes deosebităalăactivit<郡ii  bibliotecare îl reprezint<ălucr<rile specifice: 
prelucrarea, eviden郡aăîn Registrul Inventar, Registrul de Miscare a Fonduluiă(aceast<ă
eviden郡<ăreg<sindu-seă群iăîn actele contabile ale primariei), eviden郡a utilizatorilor, fise 
contract-împrumut. 
     Înăsalaădeălectur<ăexist<ămateriale de referin郡<, enciclopedii pe domenii, dic郡ionare, 
atlase, atât de necesare pentru intocmirea de referate pe diverse teme. La solicitarea 
utilizatorilor am întocmit referate, liste, recomand<ri bibliografice, contribuind în acest fel 
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la o mai bun<ăsatisfacereăaăop郡iunilor de lectur<, la cunoa群tereaădeăc<tre acestia a fondului 
deăpublica郡ii  pe care îl de郡ine biblioteca. 
Am încheiat parteneriate de colaborare  cu prof. de limbaă群i lit eraturaăromân<ăBarbu 
Iuliana 群i prof.ădeălimbaă群iăliteraturaăromân<ăSp<taru Ioana. 
În cadrul acestuiăprotocolăamădesf<群urat activitatea ,,Toamna  înăculoriă“ă,ă (activitate ce 
seădesf<群oar<ălaăaă-2-aăedi郡ie), alaturi de prof. limba 群i literatureăromân<ă群iăînăacela群i timp 
profesor consilier Barbu Iuliana  群iăprof.ădeălimbaă群iăliteraturaăromân<ăSp<taruăIoana. 
        Elevii au redat aspecteădinămare郡ia 群i frumuse郡ea anotimpului prin desen, compuneri 
群i poezii.ăActivit<郡ile s-au desf<群urat în aer liber cu elevii de la Scoala Gimnazial<ăSelaru, 
s-au respectat regulile impuse de pandemia SARS –Cov 2. 
        Împreun< cu d-na prof. Inv. Primar Necula Florianaăamăs<rb<torit ziua Mondial< a 
Educa郡iei: 05.10.2021. Ne-am reamintit a群a cum spunea Aristotel:  ,,ăCeiăcareăeduc<ăcopii 
sunt demni de mai mult<ăonoare decât cei care le dau via郡<; de aceea pe lâng<ăviat<,ă
darui郡i copiilor 群i artaădeăaătr<iăbine,ăeducându-i“ 
          La începutul anului împreun< cu elevii celor dou<ăunit<郡i 群colareăamăs<rb<torit 
luceaf<rul poeziei române群ti – Mihai Eminescu. Scopul activit<郡ii a fost promovarea  în 
rândul elevilor a valorilor na郡ionale, prin evocarea personalit<郡ii  lui Mihai Eminescu, 
pentruăaăcunoa群te cele mai importante aspecteăaleăvie郡ii  群i activit<郡ii  marelui poet. 
          ,,Sub semnul lui Eminescuă“  – elevii au recitat versuri,ăauărealizatăoăexpozi郡ie cu 
desene, având ca tem<ănatura 群i iubirea în opera marelui poet. 
           Prin intermediul acestor activit<郡i desf<群urateăîn cadrul Protocolului de colaborare  
cuă群coala am cautat s<ăînsufletesc elevilor dragostea pentru frumosulădinănatur<,ăaă
imagina郡iei creatoare,ăaăexperien郡ei pozitive  din întâlnirile noastre. 
            Pân< la dataădeă20ăIanuarieă2022ăamăpredateăBIBLIOTECIIăJUDE軍ENEăă,,IONă
HELIADEăR;DULESCUă„‟ă:  
                  - Situa郡ia Statistic<ăprivind activitatea bibliotecii pe anul 2021; 
                  - Raportul Statistic anual – activitatea bibliotecii în anul 2021 ; 
                  - Raport de Utilizare  a bibliotecii în anul 2021 
                     Cult.1 – activitatea bibliotecii în anul 2021.        
Activitatea Bibliotecii Comunale este strâns legat< de Calendarul activit<郡ilor cultural ce 
se vor desf<群uraăînăanulă2022, a parteneriatelor încheiateăcuăprofesoriiădeălimbaă群iă
literaturaăromânaădeălaăunit<郡ileădeăînv<郡<mântădinălocalitate. 
           Demersul bibliotecaruluiăareălaăbaz<ăpromovarea lecturii în rândul utilizatorilor, 
lectura este cel mai important vector de transmitere a cuno群tin郡elor,ăaăculturii,  aăegalit<郡iiă
deă群anse,ăaăîmplinirii personale. 
 

Întocmit, 
BIBLIOTECAR, 

VASE DANIELA OCTAVIANA 
 

 

 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                        CONTRASEMNEAZĂ 

            NICOLAE MUGUREL                                                            SECRETAR GENERAL 
                                                                                                                 Dragne Emilian Petre 
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                                                                         Anexa nr.2 la H.C.L. NR.14/14.04.2022 
 
ROMANIA 
JUDETUL DAMBOVITA 
COMUNA SELARU 
BIBLIOTECA COMUNALA SELARU 

 

PROGRAM DE ACTIVITATE PE ANUL 2022 

                   În conformitate cu prevederile Legii Bibliotecilor (Nr.334/2002), 
Regulamentul de organizare 群i funcționare a bibliotecilor publice, Biblioteca 
Comunală 訓elaru instituție reprezentativă de profil, de tip enciclopedic, pusă în 
slujba comunității locale, î群i propune pentru anul 2022, următoarele obiective: 
           - dezvoltarea, organizarea, conservarea 群i punerea la dispoziția utilizatorului 
a documentelor ce le deține, cu respectarea normelor standardizate de catalogare, 
clasificare 群i indexare; 
           - ridicarea calității serviciilor de împrumut de documente la domiciliu sau 
consultare la sediu a celor de informare comunitara, studiu, lectură 群i educație 
permanentă solicitate de utilizatori; 
           - organizarea activității de informare bibliografică 群i de documente potrivit 
fondului de publicații existent în bibliotecă, despre județ 群i comunitatea locală; 
           - inițierea unor activități de animație cultural 群i comunicare a colecțiilor, 
aniversarea unor evenimente 群i personalitați; 
           - dezvoltarea bazei material 群i funcționale, gestionarea 群i administrarea ei 
corespunzătoare, perfecționarea cadrului organizatoric de desfă群urare a demersului 
bibliotecar. 
Pentru îndeplinirea acestor obiective, tinând seama de cerințele utilizatorilor active 
群i noi înscri群i, biblioteca va întreprinde urmatoarele activități: 

     În domeniul DEZVOLTĂRII COLECȚIILOR ȘI PRELUCRĂRII 
BIBLIOGRAFICE: 
         Pentru completarea curentă 群i retrospectivă a fondului de publicații, biblioteca 
comunală va solicita sprijinul Consiliului Local în vederea repartizării,  conform 
Legii Bibliotecilor, a fondurilor necesare dezvoltării colecțiilor (50 de documente la 
1000 de locuitori). 
Achizițiile vor avea la bază atât discuțiile preliminare cu utilizatorii, cât 群i 
concluziile rezultate din acțiunile de sondare a interesului de studiu, informare 群i 
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documentare a utilizatorilor active 群i potențiali avandu-se în vedere lucrari cuprinse 
în bibliografia scolară, literature pentru copii, literature română în mod deosebit. 
Documentele achiziționate vor fi prelucrate biblioteconomic, conform normelor de 
catalogare 群i clasificare în vigoare, după cuprinderea lor în evidența global 群i 
individuală. 

În domeniul CERCETĂRII ȘI INFORMĂRII BIBLIOGRAFICE: 
     Se vor da informații verbale, generale sau parțiale utilizatorilor, referitoare la 
structura 群i componența fondului de documente de care dispune biblioteca, despre 
noile achiziții editoriale, organizând expoziții tematice. 
     La cererea utilizatorilor sau potrivit domeniilor de interes ale diverselor categorii 
socio-profesionale, vor fi întocmite liste bibliografice, bibliografii tematice. 
Vor fi organizate activități de formare 群i informare a utilizatorilor, prin promovarea 
colecțiilor, a serviciilor bibliotecii, precum 群i prin organizarea unor acțiuni specifice 
de animație cultural 群i comunicare a fondului de publicații. 

În domeniul SERVICII PENTRU UTILIZATORI – RELAȚIILOR CU 
PUBLICUL: 

- Asigurarea de servicii de informare general prin intermediul bibliotecarului; 
- Garantarea accesului la Internet, la programe de aplicații 群i la baze de date 

(legislație, colecții de carte 群i altele); 
-  asigurarea posibilității de editare 群i de prelucrare a documentelor;  
- Asigurarea asistenței de specialitate pentru cautare pe Internet 群i în baze de 

date; 
-  oferirea de servicii de transfer de  date (copier pe dischete , CD-uri sau 

transmitere pe cale electronică) pentru informațiile selectate din baze de date 
proprii sau Inernet, în limita dreptului de autor; 

-  efectuarea de servicii de tipărire la imprimantă 群i scanare, în limita timpului 
群i resurselor disponibile; 

-  culegerea de informații 群i fi群iere de diverse tipuri de pe Internet pe tema 
cerută 群i furnizarea lor în forma aleasă;  

- Inițierea utilizatorilor în folosirea calculatorului 群i a documentelor electronice,  
în utilizarea bazelor de date,  

- Îndrumarea utilizatorilor în folosirea mijloacelor de informare 群i asigurarea 
accesului liber la informație: împrumut, lectură la sediul bibliotecii; 

- Rezolvarea cererilor de documente pentru studiul în bibliotecă; 
-  Înregistrarea lor în fisa de circulatie a utilizatorilor;  
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- Scăderea lor când se întorc din circulație 群i intercalarea la raft a documentelor 
studiate; 

ALTE ACTIVITATI SPECIFICE: 
- Elaborarea situațiilor statistice ale bibliotecii; 
- Consultarea Consiliului Stiintific în vederea achiziției de carte din acest an.  
- Sala de BIBLIONET va sta la dispoziția utilizatorilor opt ore conform 

programului de lucru zilnic al bibliotecii cu respectarea condițiilor impuse de 
pandemie; 

- Promovarea Bibliotecii (mai ales în rândul elevilor) 群i a serviciilor oferite prin 
organizarea anuală  a vizitelor de prezentare–aceasta fiind una din activitățile 
din cadrul parteneriatelor încheiate cu Scoala 群i Gradinița  P.N.  Selaru 群i 
Fierbinți . 

- Pentru eliminarea unor documente uzate fizic, se va actiona potrivit Legii 
Bibliotecilor; 
Lunar vor fi organizate, tinand seama de CALENDARUL 

PRINCIPALELOR EVENIMENTE SOCIAL-CULTURALE ALE 
ANULUI 2022, activitati de animatie culturala, conform graficului propus 
pentru anul 2022 si tinand seama de contextual impus de pandemie 
antrenandu-se in pregatirea si desfasurarea lor profesori, invatatori, educatori, 
alte persoane  cu preocupari culturale . 

În domeniul PREGATIRII PROFESIONALE: 
Bibliotecarul va participa la cursurile de formare profesionala continua a 
personalului din biblioteca organizate, in conditiile Legii bibliotecilor. 
Bibliotecarul va participa la activitatile din cadrul manifestarilor traditionale ale 
Bibliotecii Judetene, la intalniri cu scriitori, editori, lansari de noi aparitii 
editorial ce vor avea loc in acest an. 
     Se va avea in vedere studierea si implementarea cunostintelor teoretice din 
revista CURIER si din alte lucrari de specialitate in activitatea cotidiana. 

 
     În domeniul BAZEI MATERIALE: 
     În conformitate cu Legea Bibliotecilor si Codul administrativ, vom insista sa 
se asigure de catre Consiliul Local fondurile necesare functionarii bibliotecii, 
conditii sociale, ambianta civilizata pentru desfasurarea actului de cultura. 
        Vor fi efectuate actiuni de igienizare a spatiului bibliotecii si asigurarea 
conditiilor microclimatice de conservare a colectiilor, de protective si paza a 
intregului patrimoniu. 
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Împreuna cu contabilitatea primariei se va intocmi planul de venituri si cheltuieli 
al bibliotecii actionandu-se pentru efectuarea operatiunilor financiar-contabile, 
aferente executiei bugetare anuale. 
 
 

Întocmit, 
BIBLIOTECAR, 

VASE DANIELA OCTAVIANA 
 
 
 

 
 

 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                        CONTRASEMNEAZĂ 

            NICOLAE MUGUREL                                                            SECRETAR GENERAL 
                                                                                                             Dragne Emilian Petre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


