
1. ANEXA 1 
 

Sistemul de biblioteci publice din judeţul Cluj - Portofoliu de proiecte 

 
Cod proiect Descriere proiect Perioada Buget 

Obiectiv 

strategic 

Obiectiv 

specific 

Măsura Număr 

proiect 

Nume 

acţiune/Proiect/Program 

Aplicant Parteneri Scop An 

implementare 

Valoare 

estimativă 

Surse de 

finanţare 

identificate 

1 1.1 Asigurarea de 

spaţii (fixe şi 

mobile) pentru 

funcţionarea 

optimă a sistemului 

de biblioteci 

publice din judeţul 

Cluj 

1 Evaluarea infrastructurii 

bibliotecilor publice din 

judeţul Cluj 

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” 

Consiliul 

Judeţean Cluj 

Primăriile din 

judeţul Cluj 

Stabilirea situaţiei 

actuale a 

infrastructurii 

bibliotecilor 

publice din judeţ, 

în ideea elaborării 

unui plan de 

dezvoltare a 

acesteia după 

modelul „al treilea 

spaţiu”.  

2014-2016 sumele vor 

fi 

determinate 

prin studii 

de 

fezabilitate 

Surse 

europene şi 

finanţare 

bugetară 

   2 Elaborarea unui plan de 

dezvoltare a infrastructurii 

bibliotecilor publice din 

judeţul Cluj după modelul 

celui de-„al treilea spaţiu” 

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” 

Consiliul 

Judeţean Cluj 

Primăriile din 

judeţul Cluj 

Implementarea 

conceptului de „al 

treilea spaţiu” în 

sistemul de 

biblioteci publice 

din judeţul Cluj. 

2016-2020 sumele vor 

fi 

determinate 

prin studii 

de 

fezabilitate 

 

   3 Reabilitarea clădirii 

sediului central al 

Bibliotecii Judeţene 

„Octavian Goga” în 

vederea obţinerii 

certificării de „clădire 

verde” 

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” 

Consiliul 

Judeţean Cluj 

 

Protejarea mediului 

înconjurător prin 

reducerea 

consumului de 

energie, asigurarea 

unui climat sănătos 

pentru angajaţi şi 

utilizarea eficientă 

a resurselor. 

2016-2020 sumele vor 

fi 

determinate 

prin studii 

de 

fezabilitate 

 



2 

 

Proces susţinut de programul:  

 

 

 

Cod proiect Descriere proiect Perioada Buget 

Obiectiv 

strategic 

Obiectiv 

specific 

Măsura Număr 

proiect 

Nume 

acţiune/Proiect/Program 

Aplicant Parteneri Scop An 

implementare 

Valoare 

estimativă 

Surse de 

finanţare 

identificate 

   4 Plan de reabilitare a 

clădirilor vechi şi 

construirea de clădiri noi 

de bibliotecă 

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” 

bibliotecile 

publice din 

judeţul Cluj 

Consiliul 

Judeţean Cluj 

Primăriile din 

judeţul Cluj 

Asigurarea 

locuitorilor 

judeţului Cluj cu  

servicii oferite în 

spaţii 

corespunzătoare 

desfăşurării 

activităţii de 

bibliotecă. 

2016-2020 sumele vor 

fi 

determinate 

prin studii 

de 

fezabilitate 

 

   5 Dezvoltarea serviciului 

mobil de bibliotecă în 

judeţul Cluj 

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” 

Consiliul 

Judeţean Cluj 

Primăria 

Municipiului 

Cluj-Napoca 

bibliotecile 

publice din 

judeţul Cluj 

Asigurarea 

accesului tuturor 

locuitorilor 

judeţului Cluj la 

serviciile de 

bibliotecă. 

2014-2016 40.000 

lei/an 

bugetul BJC 

şi resurse 

atrase din 

finanţare 

europeană 

   6 Furnizarea de servicii 

specifice prin intermediul 

bibliotecii mobile în 

cartierele municipiului 

Cluj-Napoca în care nu 

există filiale ale 

Bibliotecii Judeţene 

“Octavian Goga” 

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” 

Consiliul 

Judeţean Cluj 

Primăria 

Municipiului 

Cluj-Napoca 

Asigurarea 

accesului 

locuitorilor 

cartierelor 

municipiului Cluj-

Napoca în care nu 

există filiale ale 

Bibliotecii 

Judeţene „Octavian 

Goga” la servicii 

de bibliotecă. 

2015-2020 10.000 

lei/an 

bugetul BJC 

1 1.1 Dezvoltarea de 

colecţii 

1 Elaborarea politicilor de 

dezvoltare a colecţiilor 

bibliotecile 

publice din 

Biblioteca 

Judeţeană 

Realizarea de  

politici proprii de 

2014-2020 1.000.000 

lei/an 
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Proces susţinut de programul:  

 

 

 

Cod proiect Descriere proiect Perioada Buget 

Obiectiv 

strategic 

Obiectiv 

specific 

Măsura Număr 

proiect 

Nume 

acţiune/Proiect/Program 

Aplicant Parteneri Scop An 

implementare 

Valoare 

estimativă 

Surse de 

finanţare 

identificate 

corespunzătoare 

cerinţelor  

comunităţii, pe 

diverse suporturi 

bibliotecilor publice din 

judeţ 

judeţ „Octavian 

Goga” 

 

achiziţii, în vederea 

satisfacerii nevoilor 

specifice ale  

utilizatorilor din 

comunităţile 

judeţului Cluj. 

1 1.1 Asigurarea cu 

mijloace tehnice 

performante a 

activităţii de 

bibliotecă 

1 Elaborarea unui plan de 

continuare a investiţiei în 

tehnologie realizată prin 

programul Biblionet 

pentru întreg sistemul de 

biblioteci publice din 

judeţul Cluj 

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” 

Consiliul 

Judeţean Cluj 

Primăriile din 

judeţul Cluj 

bibliotecile 

publice din 

judeţ 

Furnizarea de 

servicii cu ajutorul 

unor mijloace 

tehnice 

corespunzătoare în 

întreg sistemul de   

biblioteci publice 

din judeţul Cluj. 

2014-2016 300.000 

lei/an 

 

1 1.2 Crearea de reţele 

teritoriale 

(platforme comune, 

baze de date on-

line, servicii 

partajate) 

1 Crearea unui portal al 

bibliotecilor publice din 

judeţul Cluj 

 

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” 

Consiliul 

Judeţean Cluj 

Primăriile din 

judeţul Cluj 

bibliotecile 

publice din 

judeţ 

parteneri 

Furnizarea unui 

spaţiu virtual de 

promovare a 

bibliotecilor 

publice din judeţul 

Cluj şi a 

partenerilor 

acestora, în vederea 

dezvoltării 

sistemului de 

biblioteci publice 

din judeţul Cluj.  

2015-2020 2.000 lei/an  
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Proces susţinut de programul:  

 

 

 

Cod proiect Descriere proiect Perioada Buget 

Obiectiv 

strategic 

Obiectiv 

specific 

Măsura Număr 

proiect 

Nume 

acţiune/Proiect/Program 

Aplicant Parteneri Scop An 

implementare 

Valoare 

estimativă 

Surse de 

finanţare 

identificate 

   2 Crearea catalogului 

colectiv judeţean 

 

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” 

bibliotecile 

publice din 

judeţ 

Asigurarea 

accesului tuturor 

bibliotecilor 

publice din judeţul 

Cluj la catalogul 

colectiv. 

2014-2020 100.000 lei  

   3 Memorie şi cunoaştere 

locală 

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” 

bibliotecile 

publice din 

judeţ 

Realizarea unei 

baze de date 

partajate de istorie 

locală la nivelul 

judeţului Cluj. 

2014-2020 5.000 lei/an  

1 1.2 Integrarea în sistem 

a bibliotecilor 

nefuncţionale 

 

1 Plan de acţiune pentru 

redeschiderea 

bibliotecilor publice din 

judeţul Cluj închise 

momentan  

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” 

Consiliul 

Judeţean Cluj 

Primăriile din 

judeţul Cluj 

Asigurarea de 

servicii de 

bibliotecă pentru 

cetăţenii din toate 

comunităţile 

judeţului Cluj. 

2014-2020 2.000 lei/an  

1 1.2 Politici şi strategii 

proprii de 

dezvoltare a 

bibliotecilor din 

sistem în 

concordanţă cu 

strategia sistemului 

de biblioteci 

publice din judeţul 

Cluj 

1 Elaborarea de documente 

interne pentru 

reglementarea activităţii 

de bibliotecă 

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” 

 

bibliotecile 

publice din 

judeţul Cluj 

Reglementarea 

activităţii tuturor 

bibliotecilor 

publice din judeţul 

Cluj. 

2014-2020 10.000 lei  
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Proces susţinut de programul:  

 

 

 

Cod proiect Descriere proiect Perioada Buget 

Obiectiv 

strategic 

Obiectiv 

specific 

Măsura Număr 

proiect 

Nume 

acţiune/Proiect/Program 

Aplicant Parteneri Scop An 

implementare 

Valoare 

estimativă 

Surse de 

finanţare 

identificate 

2 2.1 Definirea 

schimbării 

instituţionale din 

punctul de vedere 

al resursei umane 

1 Elaborarea unui profil al 

angajatului din sistemul 

de biblioteci publice din 

judeţul Cluj 

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” 

 

bibliotecile 

publice din 

judeţul Cluj 

Resurse umane în 

sistemul de 

biblioteci publice 

din judeţul Cluj 

corespunzătoare 

cerinţelor celui de-

„al treilea spaţiu”. 

2014-2015 20.000 lei  

2 2.1 Identificarea 

serviciilor noi în 

vederea asigurării 

acestora cu resurse 

umane 

corespunzătoare 

1 Studii de marketing 

pentru identificarea 

serviciilor noi, 

corespunzătoare cerinţelor 

celui de-„al treilea spaţiu” 

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” 

 

bibliotecile 

publice din 

judeţul Cluj 

Resurse umane 

angajate în 

sistemul de 

biblioteci publice 

din judeţul Cluj 

corespunzătoare 

cerinţelor celui de-

„al treilea spaţiu”. 

2014-2015 10.000 

lei/odată la 

2 ani 

 

2 2.1 Evaluarea nevoilor 

de instruire a 

resursei umane 

existente 

 

1 Studii de evaluare a 

nevoilor de instruire a 

resursei umane din 

sistemul de biblioteci 

publice din judeţul Cluj 

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” – 

Centrul de 

Formare 

Profesională 

 

bibliotecile 

publice din 

judeţul Cluj 

ANBPR 

autorităţi în 

domeniul 

instruirii 

profesionale 

specifice 

Stabilirea nevoilor 

de instruire a 

resursei umane din 

sistemul de 

biblioteci publice 

din judeţul Cluj în 

concordanţă cu  

cerinţele celui de-

„al treilea spaţiu”. 

2014-2015 5.000 lei  
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Proces susţinut de programul:  

 

 

 

Cod proiect Descriere proiect Perioada Buget 

Obiectiv 

strategic 

Obiectiv 

specific 

Măsura Număr 

proiect 

Nume 

acţiune/Proiect/Program 

Aplicant Parteneri Scop An 

implementare 

Valoare 

estimativă 

Surse de 

finanţare 

identificate 

2 2.2 Dezvoltarea 

profesională a 

resursei umane 

existente 

1 Elaborarea unui program 

de dezvoltare profesională 

pentru angajaţii din întreg 

sistemul de biblioteci 

publice din judeţul Cluj 

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” – 

Centrul de 

Formare 

Profesională 

 

bibliotecile 

publice din 

judeţul Cluj 

ANBPR 

autorităţi în 

domeniul 

instruirii 

profesionale 

specifice 

Asigurarea de 

resurse umane bine 

pregătite, care să 

furnizeze servicii 

corespunzătoare 

cerinţelor celui de-

„al treilea spaţiu”, 

inclusiv în 

domeniul 

managerial, în 

întreg sistemul de 

biblioteci publice 

din judeţul Cluj. 

2014-2020 8.000 lei  

2 2.2 Revizuirea 

politicilor de 

recrutare şi 

selectare a resursei 

umane  

 

1 Elaborarea unor politici 

de recrutare şi selectare a 

resursei umane 

corespunzătoare cerinţelor 

actuale 

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” 

 

bibliotecile 

publice din 

judeţul Cluj 

ANBPR 

Asigurarea 

bibliotecilor 

publice din judeţul 

Cluj cu resurse 

umane 

corespunzătoare 

cerinţelor 

conceptului de „al 

treilea spaţiu”. 

2014-2016 15.000 lei  

2 2.2 Creşterea 

atractivităţii locului 

de muncă prin 

politici alternative 

de motivare a 

resursei umane 

1 Elaborarea unor politici 

alternative de motivare a 

resursei umane din 

sistemul bibliotecilor 

publice din judeţul Cluj 

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” 

 

bibliotecile 

publice din 

judeţul Cluj 

ANBPR 

 

Asigurarea 

rămânerii în sistem 

a resursei umane 

corespunzătoare 

cerinţelor 

conceptului de „al 

treilea spaţiu”. 

2014-2020 15.000 lei  
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Proces susţinut de programul:  

 

 

 

Cod proiect Descriere proiect Perioada Buget 

Obiectiv 

strategic 

Obiectiv 

specific 

Măsura Număr 

proiect 

Nume 

acţiune/Proiect/Program 

Aplicant Parteneri Scop An 

implementare 

Valoare 

estimativă 

Surse de 

finanţare 

identificate 

2 2.2 Îmbunătăţirea 

comunicării intra-

organizaţionale 

1 Program de instruire a 

resursei umane în vederea 

îmbunătăţirii abilităţilor 

de comunicare 

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” – 

Centrul de 

Formare 

Profesională 

autorităţi în 

domeniul 

instruirii 

profesionale 

specifice 

Asigurarea unei 

bune comunicări 

intra-

organizaţionale. 

2014-2020 15.000 

lei/program 

 

3 3.1 Studii de marketing 

pentru identificarea 

satisfacţiei 

utilizatorilor actuali 

ai bibliotecii 

1 Identificarea satisfacţiei 

utilizatorilor bibliotecilor 

publice din judeţul Cluj 

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” 

Consiliul 

Judeţean Cluj 

Furnizarea de 

servicii 

corespunzătoare 

nevoilor 

utilizatorilor 

bibliotecilor 

publice din judeţul 

Cluj. 

2014-2016 10.000 

lei/studiu 

 

3 3.1 Creşterea calităţii 

serviciilor furnizate 

utilizatorilor 

bibliotecii 

1 “Vreau să-mi citeşti!” Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” 

bibliotecile 

publice din 

sistem 

participante 

la program 

Asociaţia 

Learn &Vision 

instituţii de 

învăţământ 

Creşterea 

atractivităţii lecturii 

prin dezvoltarea 

capacităţii de inter-

relaţionare între 

părinţi, bunici şi 

copii. 

2014-2015 24.500 lei 

(7.000 $) 

bugetul BJC 

bugetul 

bibliotecilor 

participante 

la program 

   2 Activităţi periodice de 

promovare a lecturii 

pentru copii şi tineri:  

“Biblioteca – Prietena 

copiilor”, “Copilul şi 

cartea” (Biblioteca 

Comunală Cătina), 

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” 

bibliotecile 

publice din 

sistem 

instituţiile de 

învăţământ din 

judeţul Cluj 

Creşterea gradului 

de interes pentru 

lectură în rândurile 

copiilor şi tinerilor.  

2014-2020 

 

500 

lei/activitate 

bugetul 

bibliotecilor 

participante 

la program 
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Proces susţinut de programul:  

 

 

 

Cod proiect Descriere proiect Perioada Buget 

Obiectiv 

strategic 

Obiectiv 

specific 

Măsura Număr 

proiect 

Nume 

acţiune/Proiect/Program 

Aplicant Parteneri Scop An 

implementare 

Valoare 

estimativă 

Surse de 

finanţare 

identificate 

“Biblioteca – calea spre 

cunoaştere” (Biblioteca 

Comunală Ceanu Mare), 

“Club de lectură” 

(Biblioteca Municipală 

Dej), “Atelier de lectură” 

(Biblioteca Municipală 

“Astra” Câmpia Turzii), 

“Lectura şi biblioteca” 

(Biblioteca Comunală 

Recea Cristur), 

,,Recunoasteţi personajul” 

(Biblioteca Comunală 

Buza), proiecte speciale 

pe grupe de vârstă –  

“Cărticele multe pentru 

toţi micuţii”, “În lumea 

marelui povestitor Ion 

Creangă”, “Citesc, deci 

exist”, “Lectura în 

impas”, “Trăistuţa cu 

basme şi poveşti” etc. 

(Biblioteca Comunală 

Floreşti), Cenaclul literar 

“Traian Brad” (Biblioteca 

Judeţeană “Octavian 

Goga” Cluj) 

participante 

la program 

   3 „Biblioteca şi şcoala… 

altfel” 

 

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” 

bibliotecile 

Inspectoratul 

Şcolar 

Judeţean Clui 

instituţii de 

învăţământ din 

Familiarizarea unui 

număr cât  mai 

mare de elevi cu 

facilităţile oferite şi 

gama largă de 

2014-2020 10000 lei buget BJC 

buget 

biblioteci 

publice 

participante 
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Proces susţinut de programul:  

 

 

 

Cod proiect Descriere proiect Perioada Buget 

Obiectiv 

strategic 

Obiectiv 

specific 

Măsura Număr 

proiect 

Nume 

acţiune/Proiect/Program 

Aplicant Parteneri Scop An 

implementare 

Valoare 

estimativă 

Surse de 

finanţare 

identificate 

publice din 

judeţ 

participante 

la proiect 

judeţul Cluj servicii furnizate 

de biblioteca 

publică şi creşterea 

numărului de 

utilizatori ai 

bibliotecilor 

publice din judeţul 

Cluj. 

   4 “Bătălia cărţilor” Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” 

ANBPR 

Inspectoratul 

Şcolar 

Judeţean Clui 

TVR Cluj 

Radio Cluj 

Stimularea lecturii 

în limba română şi 

în limba engleză în 

rândul copiilor şi 

adolescenţilor. 

2014-2015 20.000 lei buget BJC 

sponsorizări 

 

   5 “Ora poveştilor” Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” 

bibliotecile 

publice din 

judeţ 

participante 

la proiect 

 Atragerea spre 

bibliotecă a 

preşcolarilor. 

2014-2020 20.000 lei buget BJC 

buget 

biblioteci 

publice 

participante 

   6 “Prima vizită la 

bibliotecă” 

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” 

biblioteci 

publice 

participante 

Inspectoratul 

Şcolar 

Judeţean Clui 

instituţiile de 

învăţământ din 

judeţul Cluj 

Familiarizarea 

publicului cu 

biblioteca şi 

informarea acestuia 

în vederea utilizării 

fondului de 

documente şi a 

modalităţilor de 

regăsire a 

2014-2020 10.000 lei buget BJC 

buget 

biblioteci 

publice 

participante 
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Proces susţinut de programul:  

 

 

 

Cod proiect Descriere proiect Perioada Buget 

Obiectiv 

strategic 

Obiectiv 

specific 

Măsura Număr 

proiect 

Nume 

acţiune/Proiect/Program 

Aplicant Parteneri Scop An 

implementare 

Valoare 

estimativă 

Surse de 

finanţare 

identificate 

informaţiei 

necesare. 

   7 Programe de învăţare şi 

proiecte tematice pentru 

copii şi tineri 

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” 

instituţii de 

învăţământ din 

judeţul Cluj 

Creşterea 

numărului de 

utilizatori copii şi 

tineri. 

2014-2020 30.000 lei  

   8 Educaţie antreprenorială 

pentru tineri: cursuri de 

educaţie antreprenorială, 

crearea unei secţii de 

educaţie antreprenorială 

în cadrul Bibliotecii 

Judeţene “Octavian 

Goga” Cluj 

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” 

Asociaţia 

Română a 

Tinerilor cu 

Iniţiativă 

 

Dobândirea de 

abilităţi 

antreprenoriale de 

către tineri.  

2014-2016 4.000 lei/an  

   9 “Educaţie nonformală 

pentru dezvoltare 

personală” 

Biblioteca 

Comunală 

Floreşti 

 Şcoala 

Gimnazială 

“Gheorghe 

Şincai” 

Floreşti 

Dezvoltarea 

creativităţii, a 

spiritului de echipă 

şi a celui 

competitiv, a 

abilităţilor de 

convieţuire şi 

implicare socială 

(voluntariat) în 

rândul tinerilor.  

2014-2015 500 lei/an Primăria 

Floreşti 

   10 “Paşaport pentru viitor” Biblioteca 

Comunală 

Floreşti 

Şcoala 

Gimnazială 

“Gheorghe 

Şincai” 

Floreşti 

Servicii de 

orientare în carieră 

pentru elevi 

furnizate de un 

psiholog. 

2014-2015 1.000 lei/an  

3 3.2 Studii de marketing 

pentru identificarea 

unor noi grupuri 

1 Identificarea unor noi 

grupuri ţintă de 

beneficiari ai serviciilor 

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

bibliotecile 

publice din 

judeţ 

Creşterea 

numărului de 

utilizatori ai 

2014-2016 20.000 

lei/studiu 
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Proces susţinut de programul:  

 

 

 

Cod proiect Descriere proiect Perioada Buget 

Obiectiv 

strategic 

Obiectiv 

specific 

Măsura Număr 

proiect 

Nume 

acţiune/Proiect/Program 

Aplicant Parteneri Scop An 

implementare 

Valoare 

estimativă 

Surse de 

finanţare 

identificate 

ţintă de beneficiari 

ai serviciilor de 

bibliotecă şi a 

nevoilor acestora 

 

bibliotecilor publice din 

judeţul Cluj şi a nevoilor 

acestora 

Goga” 

 

bibliotecilor 

publice din judeţul 

Cluj. 

3 3.2 Furnizarea de 

servicii 

corespunzătoare 

nevoilor 

identificate ale 

utilizatorilor 

potenţiali ai 

bibliotecii 

1 Cursuri de iniţiere în 

utilizarea mijloacelor 

tehnologiei moderne: 

„Cursuri de operare pe 

calculator pentru seniori” 

(Biblioteca Judeţeană 

„Octavian Goga”), cursuri 

de alfabetizare 

tehnologică (Biblioteca 

Comunală Vultureni), 

“Iniţiere în tainele 

internetului” (Biblioteca 

Comunală Buza) 

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” 

bibliotecile 

publice din 

judeţ 

participante 

la proiect 

 Instruirea 

utilizatorilor 

bibliotecii în 

vederea utilizării 

tehnologiei 

moderne. 

2014-2015 4.000 lei/an buget BJC 

buget 

biblioteci 

publice 

participante 

   2 Ateliere de creativitate şi 

îndemânare: origami,  

quilling, realizare bijuterii 

din mărgele 

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” 

bibliotecile 

publice din 

judeţ 

participante 

 Dezvoltarea 

creativităţii 

publicului de toate 

vârstele. 

2014-2020 10.000 

lei/an 

 

3 3.2 Furnizarea de 

servicii în 

concordanţă cu 

priorităţile din 

strategiile de 

dezvoltare ale 

1 Analiza priorităţilor 

cuprinse în strategiile de 

dezvoltare ale 

municipiului Cluj-

Napoca, ale judeţului 

Cluj, ale Regiunii de 

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” 

bibliotecile 

publice din 

 Realizarea de 

planuri de 

activitate anuale 

ale bibliotecilor 

publice din sistem 

care să cuprindă 

2014-2015 10.000 

lei/an 
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Proces susţinut de programul:  

 

 

 

Cod proiect Descriere proiect Perioada Buget 

Obiectiv 

strategic 

Obiectiv 

specific 

Măsura Număr 

proiect 

Nume 

acţiune/Proiect/Program 

Aplicant Parteneri Scop An 

implementare 

Valoare 

estimativă 

Surse de 

finanţare 

identificate 

municipiului Cluj-

Napoca, ale 

judeţului Cluj, ale 

Regiunii de 

Dezvoltare de 

Nord-Vest şi ale 

grupurilor de 

acţiune locală  

Dezvoltare de Nord-Vest 

şi ale grupurilor de 

acţiune locală. 

judeţ servicii adaptate 

priorităţilor de 

dezvoltare locale şi 

regionale. 

3 3.2 Furnizarea de 

servicii în vederea 

promovării şi 

păstrării identităţii 

locale 

1 Programe de promovare a 

identităţii locale: “Prin 

tradiţii şi obiceiuri 

existăm” (Biblioteca 

Comunală Cămăraşu), 

“Istorie, respect şi 

demnitate” (Biblioteca 

Comunală Luna), atelier 

interactiv de educaţie 

pentru istoria locală 

“Locuri ale memoriei” 

(Biblioteca Municipală 

“Teodor Murăşanu” 

Turda), “Să stăm de vorbă 

între generaţii!” 

(Biblioteca Comunală 

Sănduleşti), “Să învăţăm 

muzică populară” 

(Biblioteca Comunală 

Unguraş), „Tradiţii şi 

obiceiuri din 

Transilvania” (Biblioteca 

Judeţeană „Octavian 

Goga” Cluj) 

 instituţii de 

învăţământ  

Ansamblul de 

dansuri 

populare “Fiii 

Cămăraşului”   

Fundaţia WVR 

Asociaţia 

Păstrătorii 

Tradiţiilor 

Copăceni 

Asociaţia 

Izvorul 

Romanilor 

Sănduleşti 

Cunoaşterea şi 

perpetuarea 

tradiţiilor şi 

obiceiurilor, 

promovarea 

identităţii locale. 

2014-2020 40.000 

lei/an 

buget 

biblioteci 

publice 

participante 
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Proces susţinut de programul:  

 

 

 

Cod proiect Descriere proiect Perioada Buget 

Obiectiv 

strategic 

Obiectiv 

specific 

Măsura Număr 

proiect 

Nume 

acţiune/Proiect/Program 

Aplicant Parteneri Scop An 

implementare 

Valoare 

estimativă 

Surse de 

finanţare 

identificate 

   2 “Istoria 

locală@biblioteca ta” 

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” 

 Conservarea şi 

promovarea 

identităţii locale. 

2014-2020 5.000 lei/an  

   3 Ateliere de creaţie 

populară: “Tradiţie şi 

cultură pe Valea 

Arieşului” (Biblioteca 

Comunală Luna), 

“Tradiţii de Paşti” 

(Biblioteca Comunală 

Săvădisla), “Atelier de 

meşteşuguri” (Biblioteca 

Comunală Frata), “Îmi 

iubesc portul şi tradiţiile!” 

(Biblioteca Comunală 

Gârbău), cerc artizanal de 

înşirat mărgele 

(Biblioteca Comunală 

Fizeşu Gherlii) 

 instituţii de 

învăţământ 

Asociaţia 

Femeilor 

Voluntare 

Luna 

Conservarea şi 

transmiterea 

meşteşugurilor 

populare. 

2014-2015 10.000 

lei/an 

 

3 3.3 Furnizarea de 

servicii pentru 

categorii 

defavorizate din 

comunităţile 

clujene:  
analfabeţii 

funcţionali, 

persoane de vârsta 

a 3-a şi a 4-a, 

persoane cu 

dizabilităţi, 

1 “Implică-te şi dăruieşte. 

Fii voluntar!” 

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” 

„ProVobis” 

Cluj-Napoca 

ANBPR  

centre de 

îngrijire a 

vârstnicilor 

centre de 

plasament 

spitale 

Facilitarea 

accesului la lectură 

şi la alte servicii de 

bibliotecă pentru 

membrii cu nevoi 

speciale ai 

comunităţii 

clujene. 

2014-2015 20.000 

lei/an 
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Proces susţinut de programul:  

 

 

 

Cod proiect Descriere proiect Perioada Buget 

Obiectiv 

strategic 

Obiectiv 

specific 

Măsura Număr 

proiect 

Nume 

acţiune/Proiect/Program 

Aplicant Parteneri Scop An 

implementare 

Valoare 

estimativă 

Surse de 

finanţare 

identificate 

persoane 

aparţinând 

minorităţilor 

etnice, familii 

monoparentale, 

persoane cu nevoi 

speciale, persoane 

aflate în căutarea 

unui loc de muncă, 

femei victime ale 

abuzurilor, copii şi 

tineri cu probleme 

de învăţare şi 

adaptare, persoane 

expuse riscului 

sărăciei etc. 

   2 Organizarea de 

evenimente şi furnizarea 

de servicii pentru 

minorităţile etnice din 

judeţul Cluj.  

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” 

bibliotecile 

publice din 

sistem 

participante  

Consiliul 

Judeţean Cluj 

primăriile din 

localităţile 

participante  

ONG-uri 

Furnizarea de 

servicii de 

bibliotecă dedicate 

minorităţilor etnice 

din localităţile 

judeţului Cluj. 

2014-2020 300 

lei/evenime

nt 

buget BJC  

buget 

primării 

buget ONG 

   3 „Cum găseşti o carte de... 

muncă?” 

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” 

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga”  

bibliotecile 

publice din 

sistem 

participante la 

Crearea unui 

serviciu inovativ de 

bibliotecă prin care 

toate persoanele 

interesate vor fi 

instruite cum să 

întocmească corect 

un CV, o scrisoare 

2014-2020 25.000 lei buget BJC  

finanţări 

externe 
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Proces susţinut de programul:  

 

 

 

Cod proiect Descriere proiect Perioada Buget 

Obiectiv 

strategic 

Obiectiv 

specific 

Măsura Număr 

proiect 

Nume 

acţiune/Proiect/Program 

Aplicant Parteneri Scop An 

implementare 

Valoare 

estimativă 

Surse de 

finanţare 

identificate 

program de intenţie, cum să 

susţină un interviu 

de angajare şi să 

caute un loc de 

muncă prin 

intermediul 

tehnologiei 

informaţiei şi a 

internetului.  

   4 “Biblioteca în satul meu”  

 

bibliotecile 

publice din 

sistem 

participante 

la program 

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” 

Consiliul 

Judeţean Cluj 

Asigurarea de 

servicii specifice 

pentru locuitorii 

satelor din judeţul 

Cluj în care nu 

există bibliotecă. 

2015-2020 80.000 

lei/an 

buget 

biblioteci 

publice 

participante 

   5 “Vreau să trăiesc 

frumos” 

Biblioteca 

Comunală 

Recea 

Cristur 

Centrul de 

Îngrijire şi 

Asistenţă 

pentru 

Vârstnici 

Recea Cristur 

Deprinderea 

abilităţilor de 

utilizare a 

calculatorului de 

către pensionarii 

Centrului. 

2014-2015 1.000 lei/an  

   6 “Club de tricotat” Biblioteca 

Comunală 

Gilău 

World Vision Socializarea 

femeilor din 

localitate şi 

oferirea de ajutor 

cazurilor sociale 

din localitate. 

2014-2015 1.000 lei/an World 

Vision 
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Proces susţinut de programul:  

 

 

 

Cod proiect Descriere proiect Perioada Buget 

Obiectiv 

strategic 

Obiectiv 

specific 

Măsura Număr 

proiect 

Nume 

acţiune/Proiect/Program 

Aplicant Parteneri Scop An 

implementare 

Valoare 

estimativă 

Surse de 

finanţare 

identificate 

   7 Combaterea delicvenţei în 

rândul tinerilor 

Biblioteca 

Comunală 

Mintiu 

Gherlii 

 

Poliţia Mintiu 

Gherlii 

Scăderea 

numărului de 

delicvenţi în rândul 

tinerilor din 

localitate. 

2014-2015 1.000 lei/an  

   8 “Ştim să completăm un 

formular?” 

Biblioteca 

Municipală 

“Astra” 

Câmpia 

Turzii 

 Dobândirea de 

către persoanele cu 

nevoi speciale a 

abilităţilor de 

completare de 

formulare. 

2014-2015 2.000 lei/an  

   9 “Biblioteca - templul 

învăţăturii” 

Biblioteca 

Comunală 

Iclod 

Primăria 

Comunei Iclod 

Şcoala 

Gimnazială 

Iclod 

World Vision 

Stimularea 

interesului pentru 

lectură a copiilor 

cu probleme la 

învăţătură şi 

adaptare. 

2014-2015 2.000 lei Primăria 

Comunei 

Iclod  

World 

Vision 

   10 Servicii pentru persoanele 

cu nevoi speciale din 

cadrul Centrului de 

Îngrijire şi Asistenţă Cluj-

Napoca 

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” 

Centrul de 

Îngrijire şi 

Asistenţă Cluj-

Napoca 

Furnizarea 

periodică de 

documente de 

bibliotecă pentru 

persoanele cu 

nevoi speciale din 

cadrul Centrului de 

Îngrijire şi 

Asistenţă Cluj-

Napoca. 

2014-2020 4.000 lei/an bugetul BJC 

donaţii 

   11 Servicii de bibliotecă 

pentru persoanele cu 

deficienţe de vedere 

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” 

Liceul pentru 

Persoane cu 

Deficienţe de 

Vedere  

Creşterea 

accesibilităţii 

bibliotecii publice 

pentru persoanele 

2014-2020 10.000 

lei/an 
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Proces susţinut de programul:  

 

 

 

Cod proiect Descriere proiect Perioada Buget 

Obiectiv 

strategic 

Obiectiv 

specific 

Măsura Număr 

proiect 

Nume 

acţiune/Proiect/Program 

Aplicant Parteneri Scop An 

implementare 

Valoare 

estimativă 

Surse de 

finanţare 

identificate 

Asociaţia 

Nevăzătorilor 

din România – 

Filiala Cluj 

cu deficienţe de 

vedere. 

   12 “Teme pentru acasă… la 

bibliotecă” 

 

 

Asociaţia 

“Teatrul 

imposibil” 

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” 

Meditaţii gratuite 

oferite de voluntari 

pentru realizarea 

temelor şcolare de 

către tineri. 

2015-2016 8.000 lei Fondul 

ONG 

România 

3 3.3 Creşterea gradului 

de facilitator 

comunitar al 

bibliotecii, prin 

promovarea 

implicării civice 

locale în 

identificarea şi 

soluţionarea 

problemelor 

specifice: sociale, 

economice, de 

mediu 

1 „Al treilea spaţiu al 

cetăţeniei active” 

Fundaţia 

Progress 

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” 

Dezvoltarea 

competenţelor 

civice, a 

oportunităţilor de 

învăţare a 

comportamentelor 

civice şi implicarea 

civică a cetăţenilor. 

iulie 2014 - 

aprilie 2016 

10.000 Euro 

(neramb.)  

Granturile 

SEE 

Fondul 

ONG 

România 

   2 Cursuri de educaţie 

civică: ,,Comunitatea 

există şi datorită mie!” 

(Biblioteca Comunală 

Cămăraşu), „Cei 7 ani” 

(Biblioteca Comunală 

Aşchileu), “Învăţăm să ne 

comportăm” (Biblioteca 

Comunală Apahida) 

bibliotecile 

publice din 

sistem 

participante 

la proiect 

 

 Creşterea gradului 

de implicare civică 

locală. 

2014-2020 1.000 lei  



18 

 

Proces susţinut de programul:  

 

 

 

Cod proiect Descriere proiect Perioada Buget 

Obiectiv 

strategic 

Obiectiv 

specific 

Măsura Număr 

proiect 

Nume 

acţiune/Proiect/Program 

Aplicant Parteneri Scop An 

implementare 

Valoare 

estimativă 

Surse de 

finanţare 

identificate 

   3 “Să circulăm corect” Biblioteca 

Municipală 

Dej  

 

Poliţia 

Municipiului 

Dej 

Respectarea 

regulilor de 

circulaţie. 

2014-2015 1.000 lei/an  

4 4.1 Iniţierea şi 

dezvoltarea 

parteneriatelor 

intra-sectoriale la 

nivel local şi 

regional 

1 Crearea unui sistem de 

biblioteci publice în zona 

Transilvaniei 

 

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” 

Consiliul 

Judeţean Cluj 

ADRNV 

biblioteci 

publice din 

judeţele 

Transilvaniei 

Susţinerea 

dezvoltării 

bibliotecilor 

publice prin 

crearea de asocieri 

la nivel regional. 

2014-2020 100.000 lei bugetul 

instituţiilor 

partenere 

   2 “Artă şi literatură” Asociaţia 

Alegria 

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” 

 

instituţii de 

învăţământ din 

judeţul Cluj 

Dezvoltarea 

simţului estetic al 

copiilor prin 

activităţi educative.  

2015-2018 1.000 lei/an bugetul 

instituţiilor 

partenere 

   3 Expoziţii permanente de 

artă plastică 

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” 

 

Asociaţia 

ArtImage 

artişti plastici 

Liceul de Arte 

Plastice „R. 

Ladea” 

Educaţie estetică 

prin expoziţii de 

fotografie, pictură, 

grafică etc. 

2014-2020 200 

lei/activitate 

buget BJC 

bugetul 

partenerilor 

   4 “Imagine. Sunet. Cuvânt 

scris”: atelier de creaţie 

interdisciplinar  

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” 

Liceul 

Teoretic 

“Nicolae 

Bălcescu” 

 Promovarea 

literaturii şi 

încurajarea creaţiei 

literare în rândul 

tinerilor. 

2014-2015 300 

lei/activitate 
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Proces susţinut de programul:  

 

 

 

Cod proiect Descriere proiect Perioada Buget 

Obiectiv 

strategic 

Obiectiv 

specific 

Măsura Număr 

proiect 

Nume 

acţiune/Proiect/Program 

Aplicant Parteneri Scop An 

implementare 

Valoare 

estimativă 

Surse de 

finanţare 

identificate 

Cluj-Napoca 

– prof. 

Mirela 

Tomoiagă 

4 4.1 Iniţierea şi 

dezvoltarea 
parteneriatelor 

inter-sectoriale cu 

autorităţile 

administrative, 

instituţiile publice 

şi private 

(societatea civilă, 

mediul academic, 

mediul de afaceri) 

la nivel local, 

judeţean şi 

regional, în 

domeniile: 

cercetare-

dezvoltare; 

economic – 

întreprinderi 

culturale şi creative 

(ICC), economie 

rurală 

(meşteşuguri, plăţi 

APIA), turism 

(cultural); 

identitate culturală; 

bună guvernare şi 

e-guvernare 

1 Valorificarea fondul de 

bibliofilie contemporană 

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga”  

Facultatea 

de Litere a 

Universităţii 

„Babeş-

Bolyai” 

(prof. univ. 

dr. Ioana 

Both) 

 Cercetarea 

documentelor de 

arhivă din 

patrimoniul 

Bibliotecii 

Judeţene”Octavian 

Goga”. 

2014-2020 10.000 

lei/an 

finanţări 

europene şi 

naţionale 

(AFCN, 

Ministerul 

Culturii) 
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Proces susţinut de programul:  

 

 

 

Cod proiect Descriere proiect Perioada Buget 

Obiectiv 

strategic 

Obiectiv 

specific 

Măsura Număr 

proiect 

Nume 

acţiune/Proiect/Program 

Aplicant Parteneri Scop An 

implementare 

Valoare 

estimativă 

Surse de 

finanţare 

identificate 

   2 “APIA – la noi acasă” Biblioteca 

Comunală  

Căşeiu 

Primăria 

Comunei 

Căşeiu  

APIA Dej 

Organizarea în 

cadrul bibliotecii a 

unui centru de 

informare specific, 

care să funcţioneze 

şi după finalizarea 

proiectului pe 

diverse probleme 

ale comunităţii 

locale. 

2014-2015 200 

lei/activitate 

Primăria 

Comunei  

Căşeiu 

4 4.2 Implicarea în 

dezvoltarea 

organizaţiei 

profesionale 

naţionale 

(Asociaţia 

Naţională a 

Bibliotecarilor şi 

Bibliotecilor 

Publice din 

România) 

1 Organizarea anuală a 

evenimentului profesional 

„Săptămâna 

bibliotecilor” 

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” 

bibliotecile 

publice din 

judeţul Cluj 

alte tipuri de 

biblioteci  

ANBPR Dezvoltarea 

asociaţiei 

profesionale a 

bibliotecarilor din 

bibliotecile 

publice. 

2014-2020 2.000 

lei/activitate 

 

4 4.2 Cooperarea în 

cadrul reţelelor 

profesionale 

internaţionale 

1 Furnizarea de conţinut 

digital în cadrul 

proiectului european 

„LoCloud” 

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” 

instituţii 

externe 

participante la 

proiect 

Implicarea în 

parteneriate externe 

în vederea 

dezvoltării 

conţinutului digital 

oferit utilizatorilor. 

2014-2016 15.000 

euro/proiect 

 

4 4.2 Participarea în 

proiecte de 

cooperare 

internaţională şi de 

1 Dezvoltarea colecţiilor 

digitale de istorie locală 

prin proiectul 

“Europeana Awareness” 

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

instituţii 

externe 

participante la 

proiect 

Implicarea în 

parteneriate externe 

în vederea 

conservării şi 

2014-2015 8.000 euro  
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Proces susţinut de programul:  

 

 

 

Cod proiect Descriere proiect Perioada Buget 

Obiectiv 

strategic 

Obiectiv 

specific 

Măsura Număr 

proiect 

Nume 

acţiune/Proiect/Program 

Aplicant Parteneri Scop An 

implementare 

Valoare 

estimativă 

Surse de 

finanţare 

identificate 

dezvoltare locală Goga” promovării istoriei 

locale. 

5 5.1 Crearea de grupuri 

de acţiune în 

vederea susţinerii 

sistemului de 

biblioteci publice 

din judeţul Cluj 

1 Crearea de asociaţii de 

prieteni ai bibliotecii în 

bibliotecile municipale şi 

orăşeneşti din judeţul Cluj   

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” 

bibliotecile 

publice 

municipale 

şi orăşeneşti  

din judeţul 

Cluj  

Primăriile din 

municipiile şi 

oraşele 

judeţului Cluj   

Promovarea şi 

dezvoltarea 

sistemului de 

biblioteci publice 

din judeţul Cluj. 

2015-2016 10.000 lei  

   2 Încheierea de parteneriate 

cu grupurile de acţiune 

locală  

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” 

bibliotecile 

publice din 

judeţul Cluj  

Consiliul 

Judeţean Cluj 

grupurile de 

acţiune locală 

din judeţul 

Cluj 

Promovarea şi 

dezvoltarea 

sistemului de 

biblioteci publice 

din judeţul Cluj. 

2015-2016 500 lei  

5 5.1 Advocacy pentru 

susţinerea 

sistemului de 

biblioteci publice 

din judeţul Cluj 

1 Cursuri de advocacy  Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” – 

Centrul de 

Formare 

Profesională 

furnizori de 

instruire 

autorizaţi 

Promovarea 

sistemului de 

biblioteci publice 

din judeţul Cluj. 

2015-2016 10.000 

lei/serie 

curs 

 



22 

 

Proces susţinut de programul:  

 

 

 

Cod proiect Descriere proiect Perioada Buget 

Obiectiv 

strategic 

Obiectiv 

specific 

Măsura Număr 

proiect 

Nume 

acţiune/Proiect/Program 

Aplicant Parteneri Scop An 

implementare 

Valoare 

estimativă 

Surse de 

finanţare 

identificate 

5 5.1 Lobby pentru 

modificarea 

legislaţiei 

referitoare la 

bibliotecile publice 

în favoarea 

acestora 

1 Elaborarea unui plan de 

acţiune în vederea 

obţinerii aprobării 

propunerilor de 

modificare a legislaţiei 

specifice 

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” 

bibliotecile 

publice din 

judeţul Cluj 

Consiliul 

Judeţean Cluj 

asociaţiile de 

prieteni ai 

bibliotecii 

grupurile de 

acţiune locală 

Modificarea 

legislaţiei 

referitoare la 

bibliotecile 

publice. 

2016-2020 5.000 lei  

5 5.2 Crearea unei 

identităţi vizuale 

corespunzătoare 

caracteristicilor 

sistemului de 

biblioteci publice 

din judeţul Cluj 

1 Elaborarea unui manual 

de identitate vizuală 

pentru sistemul de 

biblioteci publice din 

judeţul Cluj 

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” 

Consiliul 

Judeţean Cluj 

bibliotecile 

publice din 

judeţul Cluj 

 

Identificarea 

bibliotecilor 

publice din judeţul 

Cluj prin simboluri 

comune. 

2014-2016 20. 000 

euro 

 

5 5.2 Promovarea 

identităţii vizuale şi 

a performanţelor 

sistemului de 

biblioteci publice 

din judeţul Cluj  

1 Campanii de promovare a 

sistemului de biblioteci 

publice din judeţul Cluj 

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” 

Asociaţia  

Consiliul 

Judeţean Cluj 

Primăriile din 

judeţul Cluj 

bibliotecile 

publice din 

judeţul Cluj 

Perceperea 

bibliotecilor 

publice din judeţul 

Cluj ca fiind 

interconectate 

(parte a unui 

întreg). 

2016-2020 5.000 euro  

   2  “Biblioteca Radio” Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” 

Consiliul 

Judeţean Cluj 

bibliotecile 

publice din 

sistem 

Promovarea 

bibliotecilor 

publice din judeţul 

Cluj în mediul on-

line. 

2014-2020 10.000 

lei/an 

buget BJC 
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Proces susţinut de programul:  

 

 

 

Cod proiect Descriere proiect Perioada Buget 

Obiectiv 

strategic 

Obiectiv 

specific 

Măsura Număr 

proiect 

Nume 

acţiune/Proiect/Program 

Aplicant Parteneri Scop An 

implementare 

Valoare 

estimativă 

Surse de 

finanţare 

identificate 

   3 “Nocturna bibliotecilor” 

 

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian 

Goga” 

biblioteci 

publice din 

sistem 

participante 

ANBPR Promovarea 

bibliotecilor 

publice din judeţul 

Cluj în cadrul 

evenimentului 

naţional cu această 

denumire. 

2014-2020 4.000 

lei/evenime

nt 

buget BJC 

buget 

biblioteci 

publice 

participante 

sponsori 

 


