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NOTĂ  

 

cu privire la Capitolul VI. Structura și conținutul proiectului de management, Subcapitolul I și 

Subcapitolul II din Dispoziția nr. 21 privind aprobarea Caietului de Obiective pentru 

încredințarea managementului Bibliotecii Județene ASTRA, instituție culturală din subordinea 

Consiliului Județean Sibiu.  

 

1.0.8 Rezultate generale așteptate în urma implementării prezentului plan de management, 1.0.9 

Indicatori de Monitorizare și Evaluare 

 - Analiza socioculturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția și propuneri 

privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent, este evidențiată în: 0.1.1 Rezumatul 

proiectului, 0.1.2 Beneficiarii proiectului, 0.1.3 ASTRA 2031, 0.1.4 Situația culturii la zi în 

România, 0.2.5 Analiza activității Bibliotecii Județene ASTRA, 0.6.6 Deschiderea spre copii, 

tineret 

 - Analiza activității instituției și propuneri de restructurare și/ sau reorganizare, după caz, este 

evidențiată în: 0.2.1 Prezentarea Bibliotecii Județene ASTRA, 0.2.5 Analiza activității Bibliotecii 

Județene ASTRA, 0.4.3 Situația dotărilor, 0.4.4 Voluntariat la Biblioteca Județeană ASTRA, 

0.4.5 Editura Bibliotecii Județene ASTRA, 0.6.1 Dotarea cu aparatura necesară, 0.6.2 

Achiziționarea de carte, 0.6.3 Achiziționarea de colecții speciale, 0.6.7 Activitate biblioteca 

online, 0.6.8 Digitalizarea Bibliotecii, 0.8.1 Dotarea cu aparatura necesară, 0.8.2 Creșterea 

mediatizării Bibliotecii Județene ASTRA, 0.8.3 Imaginea corporate și identitatea unitară, 0.8.4 

Activitatea On-line, 0.9 Evenimente și proiecte propuse spre organizare, 1.0.2 Identificarea 

problemelor critice, 1.0.3 Selecționarea acțiunilor prioritare necesare în activitatea Bibliotecii 

Județene ASTRA, 1.0.4 Motivarea alegerilor făcute, 1.0.8 Rezultate generale așteptate în urma 

implementării prezentului plan de management, 1.0.9 Indicatori de Monitorizare și Evaluare 

- Analiza organizării instituției și propuneri de restructurare și/ sau reorganizare, după caz, 

este evidențiată în: 0.2.2 Structura Bibliotecii Județene ASTRA, 0.4.1 Departamente, 

Organigrama, Regulamentul de Organizare și Funcționare, 0.4.3 Situația dotărilor, 0.4.4 

Voluntariat la Biblioteca Județeană ASTRA, 0.4.5 Editura Bibliotecii Județene ASTRA, 0.5.1 

Reorganizare clădiri, 0.5.2 Reabilitarea Palatului ASTRA, 0.5.3 Spații alternative, 0.5.6 Sediile 

secundare ASTRA, 0.6.1 Dotarea cu aparatura necesară, 0.6.2 Achiziționarea de carte, 0.6.3 

Achiziționarea de colecții speciale, 0.6.4 Spații de lectură, 0.6.5 Depozite, Depozitul legal, 0.6.9 

Colțurile de Lectură și Bibliotecile Tematice, 0.6.7 Activitate biblioteca online, 0.6.8 

Digitalizarea Bibliotecii, 0.7.1 Teme de cercetare, 0.7.2 Clasarea obiectelor de patrimoniu din 

inventarul Bibliotecii Județene ASTRA, 0.7.3 Prezentarea și organizarea cercetărilor Bibliotecii 

Județene ASTRA, 0.7.5 Laboratorul de Conservare/ Restaurare al Bibliotecii Județene ASTRA, 

0.7.6 Muzeul Bibliotecii Județene ASTRA, 0.7.7 Institutul de Cercetare al Bibliotecii Județene 

ASTRA, 0.8.1 Dotarea cu aparatura necesară, 0.8.2 Creșterea mediatizării Bibliotecii Județene 

ASTRA, 0.8.3 Imaginea corporate și identitatea unitară, 0.8.4 Activitatea On-line, 1.0.8 

Rezultate generale așteptate în urma implementării prezentului plan de management, 1.0.9 

Indicatori de Monitorizare și Evaluare 

 - Analiza situației economico – financiare a instituției, este evidențiată în: 0.2.5 Analiza 

activității Bibliotecii Județene ASTRA, 0.4.2Situația și previzionarea financiara, 0.4.2.1 

Atragerea de sume alternative la bugetul Bibliotecii Județene ASTRA, 0.4.3 Situația dotărilor, 

0.4.5 Editura Bibliotecii Județene ASTRA, 0.5.4 Spațiile de Conferința, 0.5.5 Închirierea de 

spații, 0.6.1 Dotarea cu aparatura necesară, 0.6.2 Achiziționarea de carte, 0.6.3 Achiziționarea 

de colecții speciale, 0.9 Evenimente și proiecte propuse spre organizare 

 - Strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției 

publice de cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate, este evidențiată în: 0.1.3 ASTRA 2031, 

0.2.4 Misiune și valorile Bibliotecii Județene ASTRA, 0.3 Obiectivele principale ale proiectului, 

0.4.4 Voluntariat la Biblioteca Județeană ASTRA, 0.4.5 Editura Bibliotecii Județene ASTRA, 
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0.7.1 Teme de cercetare, 0.7.5 Laboratorul de Conservare/ Restaurare al Bibliotecii Județene 

ASTRA, 0.7.6 Muzeul Bibliotecii Județene ASTRA, 0.7.7 Institutul de Cercetare al Bibliotecii 

Județene ASTRA, 0.9 Evenimente și proiecte propuse spre organizare, 1.0.2 Identificarea 

problemelor critice, 1.0.3 Selecționarea acțiunilor prioritare necesare în activitatea Bibliotecii 

Județene ASTRA, 1.0.4 Motivarea alegerilor făcute, 1.0.8 Rezultate generale așteptate în urma 

implementării prezentului plan de management, 1.0.9 Indicatori de Monitorizare și Evaluare 

 - Previzionarea evoluției economico – financiare a instituției  publice de cultura, cu o estimare 

a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot 

fi atrase din alte surse, este evidențiată în: 0.4.2Situația și previzionarea financiara, 0.4.2.1 

Atragerea de sume alternative la bugetul Bibliotecii Județene ASTRA, 0.5.4 Spatiile de 

Conferința, 0.5.5 Închirierea de spatii 

 - Instituții, organizații, grupuri informale (analiza factorilor interesați) care se adresează 

aceleiași comunități, sunt evidențiate în: 0.1.3 ASTRA 2031, 0.1.2 Beneficiarii proiectului, 0.6.6 

Deschiderea spre copii, tineret 

 - Analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari și puncte slabe, oportunități, 

amenințări), este evidențiată în: 1.0.1 Analiza SWOT 

 - Analiza imaginii existente a instituției și propuneri pentru îmbunătățirea acesteia, este 

evidențiată în: 0.1.3 ASTRA 2031, 0.4.3 Situația dotărilor, 0.4.4 Voluntariat la Biblioteca 

Județeană ASTRA, 0.6.1 Dotarea cu aparatura necesară, 0.6.2 Achiziționarea de carte, 0.6.3 

Achiziționarea de colecții speciale, 0.6.7 Activitate biblioteca online, 0.6.8 Digitalizarea 

Bibliotecii, 0.8.1 Dotarea cu aparatura necesară, 0.8.2 Creșterea mediatizării Bibliotecii 

Județene ASTRA, 0.8.3 Imaginea corporate și identitatea unitară, 0.8.4 Activitatea On-line, 

1.0.2 Identificarea problemelor critice, 1.0.3 Selecționarea acțiunilor prioritare necesare în 

activitatea Bibliotecii Județene ASTRA, 1.0.4 Motivarea alegerilor făcute 

 - Propuneri pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, cercetări, alte 

surse de informație), sunt evidențiate în: 0.1.2 Beneficiarii proiectului, 0.4.4 Voluntariat la 

Biblioteca Județeană ASTRA, 0.6.6 Deschiderea spre copii, tineret 

 - Grupurile țintă ale activității instituției pe termen scurt/ mediu, sunt evidențiate în: 0.1.2 

Beneficiarii proiectului, 0.4.4 Voluntariat la Biblioteca Județeană ASTRA, 0.6.6 Deschiderea 

spre copii, tineret 

 - Profilul beneficiarului actual, este evidențiat în: 0.1.2 Beneficiarii proiectului, 0.4.4 

Voluntariat la Biblioteca Județeană ASTRA, 0.6.6 Deschiderea spre copii, tineret 

 - Analiza activității instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia, este evidențiată în: 

0.1.3 ASTRA 2031, 0.2.1 Prezentarea Bibliotecii Județene ASTRA, 0.2.2 Structura Bibliotecii 

Județene ASTRA, 0.2.5 Analiza activității Bibliotecii Județene ASTRA, 0.4.2 Situația și 

previzionarea financiara, 0.4.2.1 Atragerea de sume alternative la bugetul Bibliotecii Județene 

ASTRA, 0.4.3 Situația dotărilor, 0.4.4 Voluntariat la Biblioteca Județeană ASTRA, 0.4.5 

Editura Bibliotecii Județene ASTRA, 0.5.4 Spațiile de Conferință, 0.5.5 Închirierea de spații, 

0.6.1 Dotarea cu aparatura necesară, 0.6.2 Achiziționarea de carte, 0.6.3 Achiziționarea de 

colecții speciale, 0.6.7 Activitate biblioteca online, 0.6.8 Digitalizarea Bibliotecii, 0.7.1 Teme de 

cercetare, 0.7.2 Clasarea obiectelor de patrimoniu din inventarul Bibliotecii Județene ASTRA, 

0.7.3 Prezentarea și organizarea cercetărilor Bibliotecii Județene ASTRA, 0.7.4  Proiecte video/ 

audio/ online, 0.7.5 Laboratorul de Conservare/ Restaurare al Bibliotecii Județene ASTRA, 

0.7.6 Muzeul Bibliotecii Județene ASTRA, 0.7.7 Institutul de Cercetare al Bibliotecii Județene 

ASTRA, 0.7.8 Expozițiile Bibliotecii Județene ASTRA, 0.8.1 Dotarea cu aparatura necesara, 

0.8.2 Creșterea mediatizării Bibliotecii Județene ASTRA, 0.8.3 Imaginea corporate și 

identitatea unitară, 0.8.4 Activitatea On-line, 0.9 Evenimente și proiecte propuse spre 

organizare, 1.0.2 Identificarea problemelor critice, 1.0.3 Selecționarea acțiunilor prioritare 

necesare în activitatea Bibliotecii Județene ASTRA, 1.0.4 Motivarea alegerilor făcute, 1.0.8 

Rezultate generale așteptate în urma implementării prezentului plan de management, 1.0.9 

Indicatori de Monitorizare și Evaluare 
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 - Analiza programelor și proiectelor instituției, este evidențiată în: 0.1.3 ASTRA 2031, 0.2.1 

Prezentarea Bibliotecii Județene ASTRA, 0.3 Obiectivele principale ale proiectului, 0.4.3 

Situația dotărilor, 0.4.4 Voluntariat la Biblioteca Județeană ASTRA, 0.4.5 Editura Bibliotecii 

Județene ASTRA, 0.6.1 Dotarea cu aparatura necesara, 0.6.2 Achiziționarea de carte, 0.6.3 

Achiziționarea de colecții speciale, 0.6.7 Activitate biblioteca online, 0.6.8 Digitalizarea 

Bibliotecii, 0.7.1 Teme de cercetare, 0.7.4  Proiecte video/ audio/ online, 0.7.8 Expozițiile 

Bibliotecii Județene ASTRA, 0.8.1 Dotarea cu aparatura necesara, 0.8.2 Creșterea mediatizării 

Bibliotecii Județene ASTRA, 0.8.3 Imaginea corporate și identitatea unitara, 0.8.4 Activitatea 

On-line, 0.9 Evenimente și proiecte propuse spre organizare, 1.0.8 Rezultate generale așteptate 

în urma implementării prezentului plan de management, 1.0.9 Indicatori de Monitorizare și 

Evaluare 

 - Concluzii, sunt evidențiate în: 0.1.3 ASTRA 2031 

 - Reformularea mesajului după caz, sunt evidențiate în: 0.1.3 ASTRA 2031 

 - Descrierea principalelor direcții pentru îndeplinirea acesteia, este evidențiată în: 0.1.3 

ASTRA 2031, 0.4.4 Voluntariat la Biblioteca Județeană ASTRA, 0.4.5 Editura Bibliotecii 

Județene ASTRA, 0.7.1 Teme de cercetare, 0.9 Evenimente și proiecte propuse spre organizare, 

1.0.2 Identificarea problemelor critice, 1.0.3 Selecționarea acțiunilor prioritare necesare în 

activitatea Bibliotecii Județene ASTRA, 1.0.4 Motivarea alegerilor făcute, 1.0.8 Rezultate 

generale așteptate în urma implementării prezentului plan de management, 1.0.9 Indicatori de 

Monitorizare și Evaluare 

 - Analiza reglementarilor interne și ale actelor normative incidente, este evidențiată în: 0.4.1 

Departamente, Organigrama, Regulamentul de Organizare și Funcționare 

 - Propuneri privind modificarea reglementarilor interne, sunt evidențiate în: 0.4.1 

Departamente, Organigrama, Regulamentul de Organizare și Funcționare 

 - Analiza capacității instituționale din punctul de vedere al resursei umane proprii și/ sau 

externalizare, este evidențiată în: 0.2.3 Resursele umane ale Bibliotecii Județene ASTRA, 0.4.4 

Voluntariat la Biblioteca Județeană ASTRA 

 - Analiza capacității instituționale din punctul de vedere al spațiilor și patrimoniului instituției, 

propuneri de îmbunătățire, este evidențiată în: 0.4.2 Situația și previzionarea financiară, 0.4.2.1 

Atragerea de sume alternative la bugetul Bibliotecii Județene ASTRA, 0.4.3 Situația dotărilor, 

0.4.5 Editura Bibliotecii Județene ASTRA, 0.5.1 Reorganizare clădiri, 0.5.2 Reabilitarea 

Palatului ASTRA, 0.5.3 Spații alternative, 0.5.6 Sediile secundare ASTRA, 0.6.1 Dotarea cu 

aparatura necesară, 0.6.2 Achiziționarea de carte, 0.6.3 Achiziționarea de colecții speciale, 0.6.4 

Spații de lectură, 0.6.5 Depozite, Depozitul legal, 0.6.9 Colțurile de Lectură și Bibliotecile 

Tematice, 0.6.7 Activitate biblioteca online, 0.6.8 Digitalizarea Bibliotecii, 0.8.1 Dotarea cu 

aparatura necesară, 0.8.2 Creșterea mediatizării Bibliotecii Județene ASTRA, 0.8.3 Imaginea 

corporate și identitatea unitară, 0.8.4 Activitatea On-line 

 - Viziunea proprie asupra utilizării instituției delegării, ca modalitate legală de asigurare a 

continuității procesului managerial, este evidențiată în: 1.0.7 Matricea de alocare a 

responsabilităților 

 - Analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informații 

solicitate/ obținute de la instituție, bugetul de venituri (subvenții/ alocații, surse atrase/ venituri 

proprii), bugetul de cheltuieli (personal; bunuri și servicii din care: cheltuieli de întreținere, 

colaboratori, cheltuieli de capital) este evidențiată în: 0.2.3 Resursele umane ale Bibliotecii 

Județene ASTRA, 0.3 Obiectivele principale ale proiectului, 0.4.2 Situația și previzionarea 

financiară, 0.4.2.1 Atragerea de sume alternative la bugetul Bibliotecii Județene ASTRA, 0.5.4 

Spațiile de Conferința, 0.5.5 Închirierea de spații 

 - Analiza comparativă a cheltuielilor (estimate și după caz realizate) în perioada/ perioadele 

indicată/ indicate în caietul de obiective,  după caz, completate cu informații solicitate/ obținute de la 

instituție, este evidențiată în: 0.4.2 Situația și previzionarea financiară, 0.4.2.1 Atragerea de sume 

alternative la bugetul Bibliotecii Județene ASTRA 
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 - Soluții și propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/ venituri proprii a 

cheltuielilor instituției, cu subpunctele 3.1, 3.2, 3.3, sunt evidențiate în: 0.4.2 Situația și 

previzionarea financiară, 0.5.4 Spațiile de Conferință, 0.5.5 Închirierea de spații 

 - Soluții și propuneri privind gradul de creștere a surselor atrase/ veniturilor proprii în totalul 

veniturilor, cu subpunctele 4.1, 4.2. 4.3., 4.4., 4.5 cu a și b, sunt evidențiate în: 0.4.2 Situația și 

previzionarea financiară, 0.4.2.1 Atragerea de sume alternative la bugetul Bibliotecii Județene 

ASTRA, 0.5.4 Spațiile de Conferință, 0.5.5 Închirierea de spații 

 - Strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției, 

conform sarcinilor formulate de autoritate, este evidențiată în: 0.2.4 Misiune și valorile Bibliotecii 

Județene ASTRA, 0.3 Obiectivele principale ale proiectului, 0.4.1 Departamente, Organigrama, 

Regulamentul de Organizare și Funcționare, 0.4.2 Situația și previzionarea financiară, 0.4.2.1 

Atragerea de sume alternative la bugetul Bibliotecii Județene ASTRA, 0.4.4 Voluntariat la 

Biblioteca Județeană ASTRA, 0.4.5 Editura Bibliotecii Județene ASTRA, 0.6.7 Activitate 

biblioteca online, 0.6.8 Digitalizarea Bibliotecii, 0.7.1 Teme de cercetare, 0.7.2 Clasarea 

obiectelor de patrimoniu din inventarul Bibliotecii Județene ASTRA, 0.7.3 Prezentarea și 

organizarea cercetărilor Bibliotecii Județene ASTRA, 0.7.4  Proiecte video/ audio/ online, 0.7.5 

Laboratorul de Conservare/ Restaurare al Bibliotecii Județene ASTRA, 0.7.6 Muzeul 

Bibliotecii Județene ASTRA, 0.7.7 Institutul de Cercetare al Bibliotecii Județene ASTRA, 0.7.8 

Expozițiile Bibliotecii Județene ASTRA, 0.8.1 Dotarea cu aparatura necesară, 0.8.2 Creșterea 

mediatizării Bibliotecii Județene ASTRA, 0.8.3 Imaginea corporate și identitatea unitară, 0.8.4 

Activitatea On-line, 0.9 Evenimente și proiecte propuse spre organizare, 1.0.2 Identificarea 

problemelor critice, 1.0.3 Selecționarea acțiunilor prioritare necesare în activitatea Bibliotecii 

Județene ASTRA, 1.0.4 Motivarea alegerilor făcute, 1.0.8 Rezultate generale așteptate în urma 

implementării prezentului plan de management, 1.0.9 Indicatori de Monitorizare și Evaluare 

 - Propuneri pentru întreaga perioada de management, viziune, misiune, obiective (generale și 

specifice), strategia culturală pentru întreaga perioada de management, strategia și planul de 

marketing, programe propuse pentru întreaga perioada de management, proiecte din cadrul 

programelor, alte evenimente, activități specifice instituției planificate pentru perioade de 

management, sunt evidențiate în: 0.2.4 Misiune și valorile Bibliotecii Județene ASTRA, 0.3 

Obiectivele principale ale proiectului, 0.4.1 Departamente, Organigrama, Regulamentul de 

Organizare și Funcționare, 0.4.4 Voluntariat la Biblioteca Județeană ASTRA, 0.4.5 Editura 

Bibliotecii Județene ASTRA, 0.6.7 Activitate biblioteca online, 0.6.8 Digitalizarea Bibliotecii, 

0.7.1 Teme de cercetare, 0.7.2 Clasarea obiectelor de patrimoniu din inventarul Bibliotecii 

Județene ASTRA, 0.7.3 Prezentarea și organizarea cercetărilor Bibliotecii Județene ASTRA, 

0.7.4  Proiecte video/ audio/ online, 0.7.5 Laboratorul de Conservare/ Restaurare al Bibliotecii 

Județene ASTRA, 0.7.6 Muzeul Bibliotecii Județene ASTRA, 0.7.7 Institutul de Cercetare al 

Bibliotecii Județene ASTRA, 0.7.8 Expozițiile Bibliotecii Județene ASTRA, 0.8.1 Dotarea cu 

aparatura necesară, 0.8.2 Creșterea mediatizării Bibliotecii Județene ASTRA, 0.8.3 Imaginea 

corporate și identitatea unitară, 0.8.4 Activitatea On-line, 0.9 Evenimente și proiecte propuse 

spre organizare, 1.0.2 Identificarea problemelor critice, 1.0.3 Selecționarea acțiunilor prioritare 

necesare în activitatea Bibliotecii Județene ASTRA, 1.0.4 Motivarea alegerilor făcute, 1.0.8 

Rezultate generale așteptate în urma implementării prezentului plan de management, 1.0.9 

Indicatori de Monitorizare și Evaluare 

 - Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției publice de cultură, cu o estimare 

a resurselor financiare ce ar trebui alocate de autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot fi 

atrase din alte surse, este evidențiată în: 0.4.2 Situația și previzionarea financiară, 0.4.2.1 

Atragerea de sume alternative la bugetul Bibliotecii Județene ASTRA 

 - Proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe perioada managementului, este evidențiat în:  

Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului, la sediu și în afara sediului, este 

evidențiat în: 0.4.2 Situația și previzionarea financiară, 0.4.2.1 Atragerea de sume alternative la 

bugetul Bibliotecii Județene ASTRA 
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 - Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată, și bugetul alocat, este 

evidențiat în: 1.0.5 Diagrama Gantt, 1.0.6 Calendarul de activități 
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0.1 INTRODUCERE 

 

0.1.1 Rezumatul proiectului 

 

 Prin prezentul document venim în fața dvs. cu propunerea și viziunea noastră managerială 

prin care dorim recalibrarea, evoluarea și dezvoltarea Bibliotecii Județene ASTRA din municipiul 

Sibiu, ca entitate administrată de către Consiliul Județean Sibiu. În cele ce urmează doresc a dezvolta 

cele menționate mai sus. În primul rând doresc a face o trece în revistă a impactului pe care prezentul 

document îl are, către cine se adresează și prin ce mijloace o vom face.  

 Ne permitem a face o exhaustivă prezentare a situației la zi a instituției bibliotecare. Aceste 

date sunt necesare pentru a va permite o analiză completă și comparativă a situației existente cu cea 

pe care dorim să o implementăm în anii care urmează. Un plan de management are ca fundație o 

viziune pe care fiecare manager cultural din România trebuie să se ghideze. Ne vom permite a trasa 

câteva din aceste idei.  

 Strategia mea se va baza pe o reorganizare administrativă, cu scopul modernizării în sine a 

instituției și evident a activității acesteia așa cum este reperată de către publicul activ al entității. În 

paginile următoare vom detalia acest aspect. Odată realizată această reorganizare administrativă ne 

vom permite a trasa liniile strategice de dezvoltare a activității instituției. Aceasta se structurează pe 

trei linii, acestea fiind strategia de dezvoltare a activității bibliotecare a instituției, strategia de 

dezvoltare a activității de cercetare și strategia de dezvoltare culturală. Toate aceste aspecte le vom 

detalia în paginile care urmează.  

 Nu în ultimul rând vom prezenta o serie de analize care ne permit a susține demersul pe care 

îl depunem ca strategia de manageriere a Bibliotecii Județene ASTRA.  

 

0.1.2 Beneficiarii proiectului 

 

 Principalii beneficiari ai proiectului nostru de management sunt cetățenii județului Sibiu. 

Spunem județul Sibiu și nu ne rezumăm la teritoriul municipiului Sibiu, deoarece considerăm esențial 

ca instituția noastră să își desfășoare activitatea cu scopul atingerii tuturor comunităților componente 

ale județului. Pornind de la aceasta bază și având în vedere capacitatea administrativă și patrimonială 

a instituției, considerăm că activitatea Bibliotecii Județene ASTRA trebuie să atingă comunități de pe 

întreg teritoriul României dar chiar și comunități internaționale legate cultural de statul roman.  

 Analizând activitatea dintr-un alt unghi, putem spune ca beneficiarii profesionali ai activității 

entității culturale sunt cercetătorii din România, sunt educatorii și profesorii din România sunt 

operatorii culturali precum și administratorii locali. Așa cum vom dezvolta în cele care urmează ne 

dorim a atinge prin activitatea viitoare a Bibliotecii toate aceste cadre profesionale. Beneficiarii 

activității nu vor avea o limită de vârsta, de gen sau de alte impedimente medicale sau sociale.  
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0.1.3 ASTRA 2031 

 

 Biblioteca Județeană ASTRA trebuie sa devină o platformă de conectare a marilor actori 

culturali din România dar mai ales din județul Sibiu. Ce înseamnă acest concept? Considerăm ca o 

instituție activă și versatilă precum Biblioteca ASTRA, în baza tradiției pe care o poartă dar și a 

profilului, trebuie să își construiască capacitatea de a fi liantul între administrațiile locale și operatorii 

culturali alăturând și mediul educațional și de cercetare.  

 În anul 2031 Biblioteca ASTRA, unica continuatoare legală și de facto a Asociațiunii ASTRA, 

va celebra 170 de ani de la fondarea acesteia. Credem că acel moment nu trebuie să fie numai un 

moment de sărbătoare dar trebuie să fie un moment al concluzionării unui proiect propriu de evoluție 

instituțională care sa permită acesteia să se prezinte în fața cetățenilor din județul nostru și nu numai, 

drept una dintre instituțiile moderne culturale care va reuși sa îndeplinească menirea pentru care a 

fost creata Asociațiunea la mijlocul secolului al XIX-lea, instituție pe care o moștenește.  

 În anul 2021 cei 160 de ani de la fondarea Asociațiunii din păcate a fost sărbătoriți timid din 

motive pe care considerăm ca nu este nevoie a le analiza în prezentul document. Propunem astfel o 

noua abordare. Biblioteca Județeană ASTRA trebuie să se autoprovoace cu o strategie pentru 

următorii zece ani. Astfel trebuie să își traseze liniile de dezvoltare care să acopere nu numai 

activitatea de astăzi a instituției dar trebuie să acopere necesitățile culturale de care comunitățile 

județului Sibiu au nevoie.   

 Biblioteca ASTRA trebuie să își modernizeze capacitatea administrativă. Când spunem acest 

lucru, ne referim atât la spațiile de desfășurare precum și la liniile de acțiune pe care le poate dezvolta. 

Biblioteca ASTRA trebuie din acest punct de vedere să se doteze cu aparatura necesară pentru a își 

pune în aplicare strategia. Tot Biblioteca trebuie să își reabiliteze și dezvolte spațiile în care își 

desfășoară activitatea.  

 Datorită capacității culturale pe care o deține dar și analizând viața culturală din România și 

modul în care această evoluează, putem intui ca instituția noastră trebuie să își deschidă porțile în a 

deveni și un Centru Cultural dedicat comunităților actante. Astfel se poate transforma în cea mai 

comprehensivă instituție de cultură a Consiliului Județean Sibiu și implicit a județului. Un astfel de 

actor care poate conecta și structura dialogul între cei implicați în actul cultural trebuie să aibă o 

dimensiune națională cu reverberații chiar și internaționale dar care să fie permanent un receptor al 

comunităților pe care le deservește.  

 Dacă ne dorim acest pas, el trebuie susținut printr-o infrastructura adecvată. Aceasta ca 

întreaga strategie trebuie realizata treptat în funcție de momentele cheie menite a le acoperi. Din acest 

motiv putem identifica încă din acest punct necesitatea unei noi clădiri care fie să acopere necesarul 

de încăperi, fie să rezulte din nevoile directe ale instituției. Astfel entitatea culturală va avea o clădire 

istorică, o clădire dedicată activității bibliotecare și o clădire dedicată activității culturale având în 

structura sa, spații de organizare a spectacolelor, spații expoziționale și de conferințe.  

 Biblioteca trebuie să devină casa acelor operatori culturali și acelor grupuri sociale care astăzi 

nu sunt reprezentate de și într-o instituție culturală Din acest motiv toată activitatea nostraă atât 

culturala cât și administrativă trebuie să fie structurată în așa fel încât accesul la carte și la actul 

cultural să fie facil pentru orice cetățean al județului Sibiu. Biblioteca trebuie să se reamenajeze în 

așa fel încât să poată găzdui, așa cum am menționat, și acele grupuri care fie nu au un spațiu 

instituțional de exprimare științifică și artistică dar și acelor grupuri sociale pentru care piața culturală 

din județ nu li se adresează.   

 Instituțiile culturale din România au obligația, în prezent și mai mult ca sigur și în anii care 

urmează, de a acoperi golul educational pe care sistemul de învățământ eșuează a îl furniza. Trebuie 

ca generațiile care ne urmează sa citească, să creeze și pentru a face aceste lucruri trebuie sa le oferim 

o fundație stabilă de pe care ei pot evolua.  

 Instituțiile culturale de felul în care funcționează și Biblioteca Județeană ASTRA trebuie să 

realizeze o noua conexiune, în ideea conceptului unei platforme de conectare a actorilor culturali, pe 

care altfel comunitățile deservite nu au capacitatea a o face. O astfel de instituție trebuie să atragă 
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partenerii financiari necesari pentru desfășurarea activității culturale.  Biblioteca trebuie să își 

identifice o serie de parteneri strategici ai săi, din rândul marilor companii ale județului care astfel se 

pot implica în importante proiecte culturale necesare comunităților din întregul județ.  

 Spațiul unei biblioteci trebuie sa devină un spațiu prietenos, primitor și facil de înțeles. Cei 

care se intersectează cu activitatea unei astfel de intituții trebuie să o recepteze drept un ajutor în 

dezvoltarea lor personală. Organizatorul de evenimente trebuie să găsească un loc care îl ajuta să își 

desfășoare activitatea, cercetătorul trebuie să găsească un centru de informație vast, administratorul 

local trebuie să găsească soluții de dezvoltare a unei vieți culturale la el în comunitate, companiile 

economice trebuie să își identifice activitățile culturale pe care le doresc susținute iar, cel mai 

important, orice cetățean din județul Sibiu trebuie să se identifice cu aceasta instituție, să o recunoască 

dar și să o uziteze în dezvoltarea lor culturala.  

 Infrastructura și experiența personalului Bibliotecii, conferă un caracter unic acestei instituții. 

Activitățile desfășurate pot interacționa cu multiple domenii de activitate și cu organizații diverse din  

domeniul cultural, care pot fi de cele mai multe ori complementare activității noastre. Ne dorim a 

reuși depășirea statului de instituție de interes județean și sa redevenim relevanți la nivel regional și 

național.  

 De asemenea dorim ca instituția să găzduiască activități cu adresabilitate internațională. 

Acestui demers oferim întreaga experiența pe care o avem dobândită prin reprezentarea României la 

nivel internațional pe care am avut posibilitatea de a o întreprinde ca director al Oficiului Roman 

pentru Drepturile de Autor.  

 O alta dorința este aceea creării unui circuit al instituțiilor de cultură din județul Sibiu, mai 

ales a celor aflate în subordinea Consiliului Județean așa cum este și Biblioteca. Acest circuit se poate 

realiza numai prin asumarea comuna a unei tematici și a unor proiecte și activități integrate.  

 Astfel, concluzionând, Biblioteca Județeană ASTRA în anul 2031 trebuie să fie acel centru 

cultural care poate conecta diferiți actori implicați, poate găzdui evenimente culturale devenind o 

scena a culturii sibiene. Considerăm că principalul deziderat al viziunii noastre de manageriere și de 

dezvoltare a instituției este acela de a o transforma într-o instituție liant între diferiții operatori 

culturali, incluzând aici, cu riscul de a ne repeta, organizatorii, artiștii, cercetătorii, cadrele 

educaționale, administrațiile locale și evident partenerii financiari necesari.  

 

0.1.4 SITUAȚIA CULTURII LA ZI ÎN ROMÂNIA  

 

 În anul 2020, având poziția de consilier de stat în Guvernul României, am avut posibilitatea 

de a organiza o serie de întâlniri ale actanților culturali cu echipa guvernamentală din acel moment. 

Pandemia medicală a afectat în profunzime întreg mapamondul și toate activitățile umane. Evident 

ca România a fost lovita la fel cum au fost toate celelalte state. Aceasta situație pandemica ne-a permis 

să analizăm care este cu adevărat viața culturală din România. Răspunsul este unul îngrijorător. Un 

mare procent al cetățenilor din România sunt analfabeți funcționali dar și informaționali iar tendința 

risca să crească.  

 Problemele principale ale sistemului cultural din România sunt de ordin structural. Încercând 

să sintetizăm, putem spune că sistemul educational din România nu are în acest moment capacitatea 

de a oferi o cultură generală, elevului mediu de la noi din țară, nici sistemul preuniversitar și nici cel 

universitar nu are această capacitate. În același timp în marea majoritate a localităților din România 

lipsește actul cultural sau este submediocru organizat. În sine putem vorbi de doar două centre 

culturale complete la nivelul marilor orașe din România, în ordine alfabetică, Cluj Napoca și Sibiu. 

Bucureștiul are un mediu privat cultural activ dar la nivelul instituțiilor culturale organizarea este mai 

mult decât îngrijorătoare, marea majoritate a instituțiilor fiind închise cetățenilor. Cele două orașe, în 

schimb, au și o structură instituțională culturală activă dar și un mediu privat activ. Avem o serie de 

instituții sau evenimente culturale, punctuale în câteva mari orașe, precum Iași, Timișoara sau 

Craiova.  
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 Mult mai îngrijorătoare este situația la nivelul mediului urban mic și a mediului rural unde cu 

greu putem identifica pe teritoriul întregii țări un număr consistent de localități unde există o viață 

culturală consistentă. Exemple pozitive pot fi Râșnov (județul Brașov), Sinaia (județul Prahova), 

Biertan (județul Sibiu), Blaj (județul Alba), Topalu (județul Constanța) sau Sighetu Marmației (județul 

Maramureș). Dar și în aceste localități putem identifica fie o instituție culturală puternică fie un 

eveniment cultural dar nu o structură culturală coerent desfășurată calendaristic pe întregul an. În 

acest mediu unica formă de culturalizare prezentă constant și organizat este cea oferită, alternativ, de 

către reprezentanții cultelor religioase creștine.  

 Lipsa marii infrastructuri culturală, faptul că în ultimii 30 de ani s-au organizat și construit 

sau și-au updatat infrastructura un număr de nici zece instituții culturale, salarizarea precară a celor 

implicați în mediul acesta dar și lipsa dialogului paneuropean pentru a capta noile metode și noua 

infrastructură dezvoltată la nivel cel puțin al Uniunii Europene a dus la restrângerea în sine a vieții 

culturale din România.  

 Peste 50% dintre cetățenii României refuză actul cultural în orice formă a sa, tendința fiind 

evident agravată de starea de alertă în care se află România cauzată la rândul ei de pandemia de Covid-

19. Lipsa programelor culturale desfășurate de diferitele administrații publice locale din România, în 

mai mult de 80% din localități, este o altă cauză a situației date. Alte surse ale interacțiunii culturale 

proaste din România sunt prezența firavă și învechită a instituțiilor culturale în mediul on-line, lipsa 

vieții culturale în main-streamul presei scrise și audio video din România, procentul mic de digitizare 

patrimonială, lipsa rețelelor culturale naționale precum și proasta alocare și absorbție a fondurilor 

financiare de orice fel ce ar fi putut fi dedicate vieții culturale în orice forma a sa.  

 La nivelul județului Sibiu, conform Barometrului de Consum Cultural, ediția 2019 și a 

Tendințelor de Consum Cultural în Pandemie, ediția 2020, ambele editate de Institutul Național pentru 

Cercetare și Formare Culturală, la nivelul cetățenilor din județul Sibiu există o deschidere spre actul 

cultural, aceasta fiind cultivată în ani, îndreptată spre vizitarea monumentelor istorice și spre 

divertisment și sociabilitate. Din nefericire exista o stagnare a accesări activității unei biblioteci pe 

teritoriul județului, mediul rural reducând substanțial acest procent.  

 Creșterea activității on-line provoacă mediul cultural în a pași decisiv în acest areal pe care 

timid au încercat să îl cuprindă până în acest moment. Lipsa unei prezențe consistente culturale pe 

internet, un spațiu frecventat zilnic de peste jumătate din populația României a dus la reducerea în 

sine a vieții culturale. Comparând procentul de prezență on-line și cel de lectură zilnică la nivelul 

României, putem observa lipsa cvaitotală a culturii scrise în mediul on-line.  

 Astfel, lipsa infrastructurii sau nemordenizarea acesteia, slaba prezență în mediul on-line a 

actului cultural și absența factorului organizator și susținător al acestuia, în majoritatea comunităților 

din România, ne creează un tablou îngrijorător pentru sănătatea intelectuală a României. Soluțiile pot 

fi fie naționale prin identificarea unei strategii naționale de reviriment cultural sau prin soluții 

punctuale locale dar care înmulțite pot oferi o fundație coerentă pentru viitoarele acțiuni ale statului 

roman.  

 Unicul procent îmbucurător este procentul crescând al celor care citesc cărți, indiferent de 

forma editată a acestora. Județul Sibiu are din acest punct de vedere unul dintre cele mai mari procente 

la nivel național. Având toate aceste date precum și metodele pe care le propunem, încă odată putem 

concluziona ca bibliotecile din România sunt un mijloc instituțional bun de intervenție culturală în 

comunitățile administrative din România. De aceea considerăm ca o strategie și un plan de 

management coerent dedicat Bibliotecii Județene ASTRA poate dezvolta o instituție de culturalizare 

emblematică pentru România.  

  



13 

 

0.2 DATE BIBLIOTECA ASTRA 

 

0.2.1 PREZENTAREA BIBLIOTECII JUDEȚENE ASTRA 

 

 Biblioteca Județeană ASTRA a fost înființată în anul 1949 ca unica entitate care a supraviețuit 

istoricei Asociaţiuni ASTRA, desființată de către regimul comunist stabilit politic în România după 

cel de Al Doilea Război Mondial. Încă de la început a avut un caracter științific – documentar dar și 

unul public. Până în prezent a avut șapte directori care au dezvoltat permanent instituția. Aceștia 

împreună cu colectivele pe care le-au coordonat în acești ani, au dezvoltat permanent colecțiile 

Bibliotecii, numărul cărților dar și al documentelor și lucrărilor aflate pe suport multimedia crescând 

de la an la an.  

 Nu numai colecțiile au fost dezvoltate. Spaţiile Bibliotecii au fost și ele redimensionate. 

Spațiul necesar pentru dezvoltarea depozitelor, datorită numărului mare de lucrări aflate în inventar, 

și cel al desfășurării activității propriu-zise, datorat publicului tot mai numeros a dus la nevoia de noi 

spatii în care Biblioteca sa își desfășoare viața culturală.   

 Astfel în perioada comunistă, un nou corp de clădire a fost adosat Palatului ASTRA, spațiu 

folosit în prezent drept depozit. Până în anul 2000 se adaugă o serie de spaţii care devin filiale ale 

Bibliotecii, în cartierele nou construite ale Sibiului, precum Hipodrom, Vasile Aaron, Valea Aurie și 

Trei Stejari. Cea mai mare investiție este realizată cu prilejul pregătirii anului 2007, când Sibiul a fost 

Capitala Culturală Europeană. Inaugurarea noului sediu al Bibliotecii, Corpul B, a fost una dintre 

primele acțiuni care au marcat respectivul an, la inaugurare fiind prezent însuși președintele 

României, alături de oficialitățile județului și municipiului Sibiu. Ultimele doua investiții imobiliare 

au fost amenajarea unei noi filiale a Bibliotecii, în orașul Cisnădie și reabilitarea cabanei care i-a 

aparținut istoricului academician Andrei Oțetea, din satul Sibiel. Astăzi, din punct de vedere 

administrativ și financiar, Biblioteca Județeană ASTRA este subordonata Consiliului Județean Sibiu.   

 

0.2.2 STRUCTURA BIBLIOTECII JUDEȚENE ASTRA 

 

 Biblioteca Județeană ASTRA este condusă de un manager care se coordonează în activitatea 

sa cu un contabil șef și trei șefi de servicii. Exista mai multe departamente cum sunt Serviciul de 

Relații cu Publicul care coordonează compartimentele Adulți, Copii și Tineret, Periodice, Arte, 

Depozitul Legal și cele cinci filiale ale instituției. Alte departamente sunt Serviciul de Cercetare și 

Documentare Bibliografica, Serviciul Administrativ. De asemenea există o serie de compartimente. 

Acestea sunt: Compartimentul Juridic și Resurse Umane, Compartimentul Financiar Contabil 

coordonat de un contabil șef, Compartimentul Editură, Tipografie, Legătorie, Biroul de Dezvoltare, 

Evidenţa și Prelucrarea Informatizată a Colecțiilor, Compartimentul Metodic, Comunicare, 

Programe, Marketing, Compartimentul Informatizare Digitizare, Compartimentul Secretariat.  

 Managementul instituției este susținut de Consiliul de Administrație al Bibliotecii, format din 

reprezentanții Consiliului Județean Sibiu și ai entității dar și de un Consiliu Științific.  

 Activitatea instituției se desfășoară în doua clădiri principale, Palatul ASTRA și Corpul B 

precum și în cinci spatii auxiliare aflate pe teritoriul municipiului Sibiu dar și a orașelor Cisnădie și 

Săliște. În incinta Palatului ASTRA, exista sala de împrumut carte, spaţiile Colecțiilor Speciale și a 

cărților de Patrimoniu, spaţiile dedicate Publicațiilor Periodice, Muzeul Asociaţiunii ASTRA, 

cabinetele de documentare, Compartimentul Informatizare, Digitizare, Sala Cataloagelor, sala de 

Informare Bibliografica și Documentare, Fondul Documentar Academia Romana și Sala de 

Festivități.  

 În Corpul B al instituției funcționează Sala Cataloagelor, Spațiul Multifuncțional, Colțul 

Chinezesc, Compartimentul Copii și Tineret,  Compartimentul Arte, Fondul Documentar Depozitul 

Legal, Fondul Documentare Special, Fondul Documentar Eugene van Itterbeck, Compartimentul 

Dezvoltarea, Evidență și Prelucrarea Informatizată a Colecțiilor, Tipografia și Legătoria, sălile pentru 
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Împrumut Carte, Compartimentul Informatizare Digitizare, Compartimentul Metodic, comunicare, 

programe, cabinete individuale de studiu, săli de lectura și spaţiile dedicate activității administrative.  

 

0.2.3 RESURSELE UMANE ALE BIBLIOTECII JUDEȚENE ASTRA 

 

 În prezent există un număr de șase funcții de conducere (incomplet acoperite) acestea fiind: 

managerul general, contabil șef, 3 Șefi Servicii (Serviciul de Relații cu Publicul, Serviciul de 

Cercetare și Documentare Bibliografică, Serviciul Administrativ) și un șef Birou (Dezvoltarea, 

Evidența și Prelucrarea Informatizată a Colecțiilor).  

 Biblioteca are un număr de 79 de poziții de execuție, de asemenea incomplet acoperite. Dintre 

acestea 17 se regăsesc în  Serviciul Administrativ, două în Compartimentul Juridic și Resurse Umane, 

doua în Compartimentul Financiar Contabil, opt poziții în Compartimentul Editură, Tipografie, 

Legătorie, un post în Compartimentul Secretariat, nouă posturi în  Biroul de Dezvoltare, Evidenţă și 

Prelucrarea Informatizată a Colecțiilor, două posturi în  Compartimentul Metodic, Comunicare, 

Programe, Marketing, șase poziții în Compartimentul Informatizare Digitizare, șapte posturi în cadrul  

Serviciul de Cercetare și Documentare Bibliografică.   De asemenea exista 25 de posturi 

în Serviciul de Relații cu Publicul împărțite astfel: nouă posturi Compartimentul Adulți, trei posturi 

Compartimentul Copii și Tineret, cinci posturi în cadrul Compartimentului Periodice, un post în 

Compartimentul Arte și un al post în cadrul Depozitul Legal dar și cinci posturi în cele cinci filiale 

ale instituției. 
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Personal angajat la nivelul secțiilor Bibliotecii Județene ASTRA, anul 2021 

 

Denumirea structurii 
Funcții de 

conducere 

Funcții de execuție 

Specialitate 
Tehnico 

economice 
Deservire 

Manager 1 – – –  

Relații cu Publicul 1 – – –  

Adulți – 9 – –  

Copii și Tineret – 3 – –  

Periodice – 5 – –  

Arte – 1 – –  

Depozitul Legal – 1 – –  

Filialele Bibliotecii – 5 – –  

Cercetare și Documentare Bibliografică  1 7 –  – 

Administrativ 1 – 1 16 

Juridic și  Resurse Umane – – 2 – 

Financiar Contabil 1 – 2 – 

Editură, Tipografie, Legătorie – 7 1 –  

Dezvoltare, Evidenţa și Prelucrarea 

Informatizată a Colecțiilor 
1 9 – – 

Metodic, Comunicare, Programe, 

Marketing 
 2 – – 

Informatizare, Digitizare – 6 – – 

Secretariat – – 1 –  

TOTAL 6 55 7 16 

Grand TOTAL 80 

 

0.2.4 MISIUNEA ȘI VALORILE BIBLIOTECII JUDEȚENE ASTRA 

 

 Misiunea unei Biblioteci este aceea de permanentă dezvoltare și valorificare a propriului 

patrimoniu. De asemenea are menirea de a oferi servicii culturale comunității căreia îi deservește. 

Aceste servicii trebuie să fie de cea mai bună calitate, moderne și gândite pentru toate comunitățile 
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culturale din arealul administrativ în care funcționează. Serviciile oferite trebuie să fie permanent 

optimizate astfel ca eficacitatea acestora să fie permanent updatată.  

 Biblioteca Județeană ASTRA trebuie sa își conecteze comunitatea deservită la valorile 

europene, la valorile toleranţei și ale democrației. Dorința Bibliotecii Județene ASTRA este aceea de 

a deveni una dintre cele mai performante instituții de cultură din România. Ne dorim sa fim un etalon 

în ceea ce înseamnă profesionalismul cu care tratăm activitatea culturală, modul în care realizăm actul 

de cercetare științifică și relaționarea cu cetățenii. Ne dorim permanenta dezvoltare a instituției prin 

schimbări structurale, prin schimbarea tehnologiei folosite și modernizarea acesteia, prin creșterea 

calității serviciilor pe care le oferim.  

 În același timp trebuie sa își continue tradiționala misiune de păstrare și salvgardare a 

patrimoniului scris din România, prin achiziționare și valorificare și evident prin administrarea 

patrimoniului existent. Un capitol excepțional, în acest sens, este activitatea Depozitului Legal, definit 

drept sursa principală de documentare a patrimoniului cultural din județ și din întreaga țara. 

 Astfel o biblioteca trebuie să fie un spațiu primitor și propice studiului, cercetării, lecturii dar 

și un spațiu care inspiră și ne propune o petrecere a timpului liber. Biblioteca este cea mai potrivită 

conexiune între patrimoniul scris local și național și comunitățile culturale care însumează statul 

roman, în granițele sale dar și în afara sa.  

 Unul dintre cele mai importante dorințe este aceea a schimbării imaginii și a percepției 

comunității asupra Bibliotecii. Dacă astăzi este văzută drept o instituție învechită și lipsită de mijloace 

moderne de dezvoltare culturală, în viitor ne dorim ca instituția noastră să fie una primitoare în care 

își găsesc casa atât cei care doresc să își dezvolte activitatea de cercetare dar și cea culturala sau sunt 

beneficiari ale acestora. Dorința noastră este aceea ca Biblioteca Județeană ASTRA să poată oferi 

tuturor cetățenilor, indiferent de nevoile individuale ale acestora, accesul la actul cultural performant 

în congruentă specialiștilor din interiorul instituției cu acele instituții locale, naționale și internaționale 

care pot astfel oferi un beneficiu cultural întregii comunități.  

 

0.2.5 ANALIZA ACTIVITĂȚII BIBLIOTECII JUDEȚENE ASTRA 

 

 Analizând informațiile publice puse la dispoziție de către Consiliul Județean Sibiu și 

Biblioteca Județeană ASTRA, putem surprinde următoarele aspecte. Cheltuielile de personal 

reprezintă doua treimi din totalul sumelor alocate de către Consiliul Județean Sibiu. Din acest motiv 

bugetul Bibliotecii a fost îndreptat în ultimii ani spre funcționarea instituției și nu spre dezvoltarea și 

modernizarea acesteia.  

 Principalele cheltuieli au fost îndreptate către modernizarea structurii de depozitare și punere 

în valoare a patrimoniului pe care îl deține instituția. Comparabil, sumele sunt considerent mai reduse 

în ceea ce privește achiziționarea de carte sau alte baze de editare artistică. Consideram că, treptat, 

raportul bugetar între activitatea de funcționare și cea de dezvoltare trebuie să se balanseze în mod 

egal.  

 Ce se poate de asemenea remarca este aportul minor, sub 1% din totalul veniturilor, al surselor 

proprii de finanțare. Aceste sume trebuie sa crească procentual, devenind o sursă importanta a 

bugetului entității culturale. Sumele nerambursabile provenite din donații, sponsorizări și programe 

culturale naționale sau locale au fost inexistente în ultimii doi ani.  

 Un alt aspect ce trebuie remarcat este numărul utilizatorilor care participă la activitatea curentă 

a Bibliotecii Județene ASTRA. În ultimii trei ani acest număr nu a depășit cifra de 20.000 de 

utilizatori. Evident ca analizele instituției nu iau în calcul acei utilizatori ai actului cultural pe care 

Biblioteca îl organizează sau îl găzduiește. Chiar și așa aceasta suma este una care trebuie sa 

îngrijoreze în general societatea sibiană, în corelație cu interesul cetățenilor de participare la actul și 

producția culturală. Nu este doar obligația Bibliotecii de a identifica metode de a atrage un număr 

consistent de utilizatori dar este obligația noastră de a realiza o strategie prin care numărul acestora 

să fie mărit.  
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 Cifre minore, cauzate evident de situația pandemică din România, sunt și cele ale activităților 

organizate de către instituție și a mediatizării acestora, acestea reducându-se în ultimul an la mai puțin 

de un sfert din cele organizate în anul 2019.  

 O cifra îmbucurătoare este aceea a activității on-line a Bibliotecii, instituția având cea mai 

mare cifra de vizite pe platformele sale dintre toate instituțiile culturale din județul Sibiu. Aceste cifre, 

coroborate cu accesul fizic la împrumutul de cărți, ne arata clar tendința publicului cititor și cercetător 

din județul nostru și probabil din întreaga țara, de a folosi metodele on-line de utilizare, în dauna celor 

clasice. Prin urmare, credem că digitizarea cât mai activă a patrimoniului Bibliotecii trebuie să fie o 

țintă pentru următorii ani.  

 Credem că în viitorul apropiat, liniile principale de acțiune sunt atragerea fondurilor 

alternative de finanțare a instituției, achiziționarea, prelucrarea și valorificare unui număr sporit de 

lucrări, dezvoltarea sau atragerea de programe culturale menite sa deservească comunitățile din 

județul Sibiu.  

 

0.3 OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI 

 

0.3.1 Constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea și conservarea colecțiilor de cărți, 

publicațiilor seriale, a altor documente de bibliotecă și a bazelor de date, pentru a facilita utilizarea 

acestora în scop de informare, cercetare, educație sau recreere. 

0.3.2 Creșterea graduală a numărului de proiecte și programe culturale, inclusiv în parteneriat cu 

autorități și instituții publice, cu alte instituții de profil sau prin parteneriat public – privat. 

0.3.3 Creșterea graduală a proiectelor de cercetare și dezvoltare pentru susținerea, promovarea și 

valorificare culturii scrise în plan național și internațional. 

0.3.4 Creșterea graduală a produselor și serviciilor cu valoare adăugată de tipul: studii, proiecte, 

cercetări documentare sau tematice, produse informatice, produse multimedia, baze de date, produse 

editoriale, servicii de consultanţă și asistenţă de specialitate 

0.3.5 Editarea și tipărirea de cărți, broșuri, publicații periodice lucrări și materiale de specialitate sau 

de interes general, în limba romana ori în limbi străine, realizate în țară sau în străinătate, în cooperare 

cu unul sau mai mulți parteneri 

0.3.6 Creșterea graduală a numărului de pagini scanate 

0.3.7 Organizarea unor servicii de formare și perfecționare profesională specifică în domeniul 

conservării și protejării bunurilor culturale din domeniu culturii scrise ce fac parte din patrimoniul 

cultural național 

0.3.8 Realizarea de reproduceri, prin sisteme foto digitale, fotocopiere ori realizarea de microfilme 

0.3.9 Creșterea accesului public la colecții și a numărului de utilizatori. 

0.3.10 Organizarea depozitului legal de documente 

0.3.11 Aplicarea principiilor de eficiență, eficacitate și economie în gestionarea resurselor financiare, 

umane și materiale ale instituției – creșterea veniturilor din activitatea de bază și din alte activități 

raportat la media ultimilor trei ani, din aceleași venituri 

0.3.12 Atragerea de finanțări și cofinanțări naționale și internaționale precum și sponsorizări pentru 

finanțarea de proiecte culturale – numărul proiectelor depuse raportat la liniile de finanțare existente 

în domeniu, pe perioada de management 

0.3.13  Dezvoltarea de noi programe sau activități care sa ia în calcul nevoile comunității și profilul 

acesteia și continuarea proiectelor organizate și implementate de instituție. 

0.3.14 Dezvoltarea programelor educaţionale 

0.3.15 Realizarea/ actualizarea strategiei de marketing în vederea întăririi imaginii și profilului 

instituției 
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0.3.16 Implementarea sistemului de abonamente online 

0.3.17  Exploatarea și îmbunătățirea spaţiilor, a echipamentelor și a aparatelor din dotarea Bibliotecii 

și utilizarea lor în vederea obținerii unor venituri proprii 

0.3.18 Buna administrare a imobilelor, în limita sumelor solicitate și aprobate, demararea tuturor 

procedurilor în vederea realizării documentațiilor și investițiilor propuse 

0.3.19 Incurajarea și atragerea tinerilor spre lectură 

0.3.20 Colaborarea cu radiouri și televiziuni, cu entități on-line precum și cu alte instituții de profil 

artistic din țară și străinătate, în vederea unei expuneri cât mai vizibile a activității instituției 

0.3.21 Îndeplinirea tuturor obligațiilor care derivă din aprobarea proiectului de management și în 

conformitate cu ordinele/ dispozițiile/ hotărârile autorității, respectiv cele prevăzute în legislația în 

vigoare și în reglementările care privesc funcționarea instituției 

0.3.22 Transmiterea către autoritate, conform dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului 

României nr. 189/ 2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și 

completările ulterioare, denumită în continuare ordonanța de urgență, a rapoartelor de activitate și a 

tuturor comunicărilor necesare 

0.3.23 Asigurarea implementării standardelor de control intern/ managerial prevazute în Ordinul nr. 

600/ 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice 

0.3.24 Alte activități specifice susținerii, promovării și valorificării culturii scrise.  
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0.4 ORGANIZAREA ȘI ACTIVITATEA ADMINISTRATIVA 

 

0.4.1 DEPARTAMENTE, ORGANIGRAMA, REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI 

FUNCȚIONARE 

  

 OBIECTIV 0.3.1.1, 0.3.2.1, 0.3.2.2, 0.3.2.3 

  

  Avem în vedere reorganizarea administrativă a Bibliotecii Județene ASTRA și evident 

modificarea organigramei instituției și a Regulamentului de Organizare și Funcționare. Biblioteca 

trebuie sa aibă o structură suplă, coerentă și ușor de înțeles de către utilizatori și de aplicat de către 

echipa instituției.  

 Structura trebuie sa reflecte liniile de activitate pe care instituția le va aborda în viitorul 

apropiat și mediu. De aceea întreaga activitate trebuie organizată în acest sens. Serviciilor trebuie data 

o anumită autonomie de desfășurare dar în același timp ele trebuie sa aibă o permanentă interacțiune 

și sprijin în diferitele demersuri. În același timp trebuie creat un aparat administrativ subordonat 

cerințelor și necesitaților activităților Bibliotecii. Alte compartimente trebuie sa ofere sprijin auxiliar 

serviciilor organizate. Echipa de conducere nu trebuie mărită. Propunem menținerea numărului 

existent de funcții de conducere.  

 Astfel considerăm că trebuie să existe un Serviciu Administrativ care să aibă în vedere 

administrarea spaţiilor instituției, dotarea cu aparatura necesară și evident bunul mers al activității 

entității. În coordonarea sa va funcționa Editura Armanis. De asemenea trebuie structurat un Serviciu 

dedicat activității bibliotecare, Serviciu care va coordona întreg acest aspect al instituției. Depozitul 

Legal dar și filialele Bibliotecii. Un al treilea Serviciu va fi cel dedicat cercetării, Serviciu care va 

coordona activitatea Muzeului, Laboratorului de Conservare/ Restaurare. Compartimentele necesare 

dezvoltării activității on-line, de marketing dar și culturale vor fi direct subordonate directorului 

general/ managerului.  

 Pentru o mai bună funcționare, aceste elemente, precum și noua viziune a managementului 

instituției se vor oglindi în modificările propuse ROF. Astfel se va reuși îndeplinirea tuturor 

obligațiilor care derivă din aprobarea proiectului de management și în conformitate cu ordinele/ 

dispozițiile/ hotărârile autorității, respectiv cele prevazute în legislația în vigoare și în reglementările 

care privesc funcționarea instituției 

 De asemenea, astfel vom reuși transmiterea către autoritate, conform dispozițiilor Ordonanței 

de urgența a Guvernului României nr. 189/ 2008 privind managementul instituțiilor publice de 

cultură, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanța de urgență, a 

rapoartelor de activitate și a tuturor comunicărilor necesare și vom asigura implementarea 

standardelor de control intern/ managerial prevazute în Ordinul nr. 600/ 2018 pentru aprobarea 

Codului controlului intern managerial al entităților publice 

 În interiorul instituției echipa va comunica modern și rapid. Vom crea grupuri generale dar și 

punctuale pe platformele digitale de gen cu scopul de a comunica rapid, sigur și transparent. Pontajul 

angajaților va fi în cel mai scurt timp electronizat iar pe termen mediu ne dorim introducerea 

semnăturii electronice precum și a tuturor serviciilor digitale care permit o mai rapidă organizare a 

activității Bibliotecii.  

 De asemenea, un interes îl avem în transformarea instituției într-un etalon al protejării 

mediului. Analizăm și avem în vedere externalizarea unor servicii dar numai cu posibilitatea 

transformării statului de funcții în așa fel încât acesta va putea oglindi necesitățile de funcționare 

necesare pentru derularea serviciilor instituției.  

 

TERMEN: activitate permanentă dar implementată în primul semestru al anului 2022. 

RESPONSABIL: directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA, 
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RESURSE FINANCIARE: nu este cazul.  

RESURSE UMANE: angajații cu funcții de conducere sprijiniți de Consiliului de Administrație al 

instituției.  

REZULTATE AȘTEPTATE: O mai bună funcționare a instituției, crearea unei structuri suple, 

coerente și ușor de înțeles de către utilizatori și de aplicat de către echipa instituției 

INDICATOR DE EVALUARE: Performanța acestor măsuri va putea fi analizată anual prin 

activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, activitate coordonată de 

Consiliul Județean Sibiu.  

  

0.4.2 SITUAȚIA ȘI PREVIZIONAREA FINANCIARA 

 

 Structura indicatorilor o prezentăm comparată între anii 2019, 2020 și 2021. Astfel structura 

principalelor veniturilor la nivelul ultimului an fiscal încheiat și relevant pentru analiză, anul 2019, 

este următoarea: scăderea la aproximativ un sfert a valorii din 2019 a cheltuielilor pe beneficiar; 

dispariția fondurilor nerambursabile; 20% din valoare anului 2019 pentru numărul activităților, adică 

o scădere drastică a acestora; reducerea cu o treime a aparițiilor media; creștere de 100% a 

beneficiarilor neplătitori și plătitori; creșterea cu o treime a numărului de expoziții; scăderea la 

jumătate a numărului de proiecte și acțiuni culturale; scăderea la mai puțin de 15% a veniturilor 

obținute din activitatea de bază dar, în același timp, creșterea cu 100% a veniturilor din alte activități.  

 

Denumire indicator  
2019 2020 2021 

Valoare (mii lei) Valoare (mii lei) Valoare (mii lei) 

Cheltuieli pe beneficiar 0,87 0,27 0,25 

Fonduri nerambursabile atrase 40,94 – – 

Număr de activități specifice 291 100 57 

Număr de apariții media 300 200 200 

Număr de beneficiari neplătitori 0 3.892 307 

Număr de beneficiari plătitori 0 1.200 5.165 

Număr expoziții/ reprezentații/ 

frecventa medie zilnică 48/65/280 28/30/50 67/7/100 

Număr proiecte/ acțiuni culturale 12/38 10/87 10/15 

Venituri proprii din activitatea de 

bază 320,92 14,92 27,90 

Venituri din alte activități – 150,86 158,70 

 

Structura indicatorilor (valori minimale) o prezentăm comparată între anii mandatului de management 

2022, 2023, 2024 și 2025 și se prezintă aproximativ astfel: 
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Denumire indicator  2022 2023 2024 2025 

Număr de activități specifice 300 350 400 450 

Număr de apariții media 400 500 550 600 

Număr expoziții 70 80 90 100 

Număr proiecte și acțiuni culturale 100 150 200 250 

 

 

 

 

 Structura bugetului de cheltuieli pe tipuri de cheltuieli analizată comparat pe anii 2019, 2020 

și 2021 se prezintă astfel: 

 

Denumire indicator 

2019 2020 2021 

Valoare  

(mii lei) 

Valoare  

(mii lei) 

Valoare  

(mii lei) 

Subvenții bugetare CJ Sibiu: Funcționare  5.162,77 5.081,84 4.835,50 

Subvenții bugetare CJ Sibiu: Dezvoltare 438,04 96,34 – 

Venituri proprii 374,85 165,78 186,60 

TOTAL 5.975,66 5.343,96 5.022,1 

Cheltuieli de personal 3.838,57 4.108,72 4.031,20 

Cheltuieli materiale 1.666,38 1.101,77 1.004,10 

Cheltuieli de capital 438,17 96,34 – 

Recuperare plăți efectuate în anii 

precedenți 
- 4,30 – - 49,53 

Alte cheltuieli 36,84 37,13 35,33 

TOTAL 5.975,66 5.343,96 5.022,1 

 

 Structura propusă a bugetului de cheltuieli pe tipuri de cheltuieli analizată pe anii mandatului 

de management 2022, 2023, 2024 și 2025 se prezintă aproximativ astfel: 

 

Denumire indicator 2022 2023 2024 2025 
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Valoare  

(mii lei) 

Valoare  

(mii lei) 

Valoare  

(mii lei) 

Valoare  

(mii lei) 

Subvenții bugetare CJ 

Sibiu: Funcționare  
4.835,50 5.508,50 5.162,77 5.162,77 

Subvenții bugetare CJ 

Sibiu: Dezvoltare 
96,34 438,04 438,04 836,65 

Venituri proprii 374,85 374,85 720,58 1.000,58 

TOTAL 5.306,69 6.321,39 6.321,39 7.000 

Cheltuieli de personal 4.108,72 4.108,72 4.300,72 4.700,72 

Cheltuieli materiale 1.066,30 1.666,38 1.535,66 1.815,27 

Cheltuieli de capital 96,34 438,17 438,17 438,17 

Alte cheltuieli 35,33 36,84 45,84 45,84 

TOTAL 5.306,69 6.321,39 6.321,39 7.000 

 

 Instituția nu are datorii restante și arierate, în condițiile în care  angajarea, lichidarea și 

ordonanțarea cheltuielilor se fac numai în limita creditelor bugetare aprobate. Pe termen mediu, unul 

din obiective este creșterea ponderii veniturilor instituției prin diversificarea serviciilor de specialitate 

oferite și dezvoltarea acestora prin adăugarea unora noi (conservarea de carte, restaurare de carte, 

organizare de evenimente, etc...).  

 Veniturile proprii ale Bibliotecii se vor utiliza preponderent pentru dotarea instituției mijloace 

fixe, în special cu aparatură de specialitate, mobilier auxiliar, pentru renovarea spaţiilor în care 

funcționează și cel mai important pentru achiziționarea de carte și alte lucrări. Astfel reușim să 

creștem calitatea serviciilor oferite utilizatorilor și pentru diversificarea gradului de adresabilitate a 

acestora. 

 Vom realiza o analiză a tarifelor, a multiplicării și detalierii acestora, în așa fel încât să poată 

fi cuprinsă orice activitate a instituției, începând cu închirierea de spaţii, cu vizitarea acestora, cu 

închirierea de dotări, cu oferta de servicii și produse. Vom oferi tarife speciale sau gratuități pentru 

anumite grupuri de utilizatori. Partenerii instituției vor fi recunoscuți și vor avea o strategie specială 

pe care o vom stabili împreună cu Consiliul de Administrație al instituției.   

 Trebuie acordată o atenție deosebită modului în care se fundamentează proiectul de buget 

pentru ca ulterior să se poată realiza o execuție bugetară cât mai aproape de sumele preconizate. O 

discrepanţă majoră între cele două indică o abordare superficială a veniturilor și cheltuielilor. 

 

0.4.2.1 ATRAGEREA DE SUME ALTERNATIVE LA BUGETUL BIBLIOTECII JUDEȚENE 

ASTRA 

 

OBIECTIV 0.3.4, 0.3.5, 0.3.7, 0.3.1.1, 0.3.1.2, 0.3.1.5, 0.3.1.7, 0.3.2.0, 0.3.2.4 

 

 Avem obligația de a atrage surse extrabugetare care să ajute activitatea instituției. Avem în 

vedere identificarea de sume pe care le putem atrage dinspre companiile economice din județul Sibiu, 

din dezvoltarea de parteneriate cu administrația publică locală împreună cu care vom dezvolta serie 
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de proiecte specifice activității instituției. De asemenea, vom identifica programele de finanțare 

necesare dezvoltării proiectelor proprii precum și a dotării și reabilitării și modernizării entității.  

 Din păcate în prezent există foarte puține parteneriate și proiecte de acest fel, angajate de către 

Biblioteca Județeană ASTRA. Nu credem ca o instituție de cultură trebuie să se bazeze doar pe 

finanțarea prin care este susținută de către structura administrativă care o supervizează. Este necesar 

efortul permanent al echipei manageriale de a identifica proiecte sau surse de finanțare care pot suplini 

aportul financiar de care dispunem.  

 Finanțările care vor veni din partea administrațiilor locale din județul Sibiu sunt punctuale 

pentru dezvoltarea de proiecte și parteneriate. Cum este interesul nostru a fi cu adevărat un actor 

cultural care acționează la nivel județean, dorim ca aceste parteneriate să fie una dintre bazele surselor 

financiare ale Bibliotecii pe parcursul unui an. În capitolul 0.9 vom detalia o serie de astfel de proiecte. 

Alte tipuri de parteneriate pe care dorim a încerca să le dezvoltam sunt cu entități culturale 

internaționale care activează și în România, de tipul centrelor culturale.  

 Pentru reabilitarea clădirilor, modernizare și dezvoltarea spaţiilor aferente, pentru dotarea 

instituției dar și pentru dezvoltarea de programe culturale, bibliotecare și de cercetare este necesară 

accesarea de fonduri nerambursabile. Avem în vedere fonduri guvernamentale, fonduri și programe 

pe care Uniunea Europeană le pune la dispoziție, precum și alte tipuri de fonduri pe care entități 

nonguvernamentale naționale și internaționale le pot pune la dispoziție.  

 Un alt mod de a atrage finanțări extrabugetare sunt parteneriatele încheiate cu diferitele 

companii economice din județul Sibiu. Avem intenția de a identifica o serie de parteneri strategici ai 

instituției care vor participa activ la viața instituției. Nu dorim sa îi considerăm simpli sponsori. Ei 

fac parte din comunitatea noastră și de aceea îi considerăm parteneri. Aceștia în schimbul susținerii 

diferitelor proiecte ale instituției vor primi permanentă mediatizare din partea instituției precum și o 

serie de beneficii pe care le putem oferi, cum ar fi prioritate la rezervarea spaţiilor aflate în 

administrarea instituției sau prin permanenta invitare și prezenţă la evenimentele Bibliotecii.  

 

TERMEN: activitate permanentă inițiată din primul semestru al anului 2022.  

RESPONSABIL:  directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA împreună cu echipa de 

conducere și Compartimentul de Marketing și Evenimente Culturale. 

RESURSE FINANCIARE: nu este cazul 

RESURSE UMANE: toți angajații instituției.  

MEDIATIZARE:  Acest obiectiv va avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate 

atât activității Bibliotecii dar și necesare pentru creșterea gradului de conștientizare asupra nevoii de 

lectura și cercetare. Vor exista modalități grafice de promovare. 

REZULTATE AȘTEPTATE: Creșterea veniturilor extrabugetare care astfel vor putea dezvolta 

activitatea Bibliotecii Județene ASTRA precum și dotările instituției.  

INDICATOR DE EVALUARE: Performanța acestor măsuri va putea fi analizata anual prin 

activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, activitate coordonată de 

Consiliul Județean Sibiu. Creștere a veniturilor față de veniturile anului anterior cu gradual cu 10-

15% 

 

0.4.3 SITUAȚIA DOTĂRILOR 

 

 O analiză a dotărilor existente ne arată o grijă satisfăcută a echipei administrative în dotarea 

adecvată a instituției. Luând în vedere activitatea bibliotecară, cea administrativă și cea de digitizare, 

dotarea instituției este una pe care o considerăm bună. Totuși vom realiza o evaluare completă a 

dotărilor existente și vom identifica necesarul care trebuie modernizat, care trebuie înlocuit dar și 

necesarul de dotări pentru proiectele administrative care urmează a fi nou inițiate.  



24 

 

 Având în vedere dorința noastră de a dezvolta activitatea instituției avem intenția permanentei 

upgradări a dotărilor pe care Biblioteca le deține. Avem în vedere dotarea cu noi echipamente și 

mobilier necesare activități compartimentelor existente, reorganizarea spaţiilor instituției, organizarea 

de noi compartimente precum și permanenta digitalizare a instituției.  

 Bugetul va fi asigurat din fondurile proprii ale instituției, din suportul financiar al companiilor 

din județul Sibiu dar și din accesarea de programe de finanțare a proiectelor culturale de la nivel 

național.  

 

0.4.4 VOLUNTARIAT LA BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ ASTRA 

 

OBIECTIV 0.3.2, 0.3.9, 0.3.1.3, 0.3.1.4, 0.3.1.5, 0.3.1.6, 0.3.1.9, 0.3.2.0 

  

 Un obiectiv important, gândit și din prisma deschiderii activității instituției spre copii și 

tineret, este lansarea programului de voluntariat. Acest proiect face parte din interesul nostru de a 

reoferi vizibilitatea instituției și a brandului ASTRA ca entitate culturală de prim rang. Dorim să 

promovam activitatea Bibliotecii și necesitatea accesului la cultura respectiv știința și la identificarea 

valorilor locale, naționale și europene.  

 

IMPACT: Local 

CONCEPT: Organizarea programului de voluntariat în cadrul Bibliotecii Județene ASTRA. 

ORGANIZARE: Vom organiza o campanie de identificare de voluntari cu vârste cuprinse între 15 

și 23 de ani. Aceștia vor fi selectați în baza unor dosare depuse. Ei se vor implica în activitatea 

bibliotecară dar și în organizarea proiectelor proprii ale instituției. Beneficiul acestora va fi în 

experiența organizațională pe care o dobândesc, prin înțelegerea activității unei instituții culturale, 

prin educarea interacționării cu cetățeanul, prin elaborarea proiectelor culturale, prin dialogul cu 

oamenii de cultură, prin dezvoltarea proiectelor virtuale. Principalul avantaj este menționat Art. 10, 

alin. (2) al legii 78/ 2014, cităm „Activitatea de voluntariat se consideră experiență profesională și/sau 

în specialitate, în funcție de tipul activității, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor 

absolvite.”. 

LOCALIZARE: La sediul Bibliotecii Județene ASTRA 

MEDIATIZARE: Acest proiect va avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate 

atât activității Bibliotecii dar și necesare pentru creșterea gradului de conștientizare asupra nevoii de 

lectura și cercetare. Vor exista modalități grafice de promovare, campanie online precum și în presa 

locala.  

TERMEN: Proiectul va fi inițiat în al doilea semestru al anului 2022 odată cu începerea anului școlar 

preuniversitar și a celui universitar.  

RESPONSABIL: directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA împreună cu echipa de 

conducere și Compartimentul de Marketing și Evenimente Culturale. 

RESURSE FINANCIARE: nu este cazul.  

RESURSE UMANE: vor fi implicați în această activitate angajații care se vor ocupa de organizarea 

activității bibliotecare a celei de organizarea evenimentelor culturale și a celei de marketing.   

REZULTATE AȘTEPTATE: Crearea anuală a unui corp de voluntari ai Bibliotecii Județene 

ASTRA care vor ajuta la buna desfășurarea a activității instituției cu un număr minim de 10 persoane.  

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Performanța acestor măsuri va 

putea fi analizată anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, 

activitate coordonată de Consiliul Județean Sibiu.  
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0.4.5 EDITURA BIBLIOTECII JUDEȚENE ASTRA 

 

OBIECTIV 0.3.4, 0.3.5, 0.3.1.1, 0.3.1.3, 0.3.1.5, 0.3.1.7, 0.3.2.0 

 

 În anul 2020 editura Armanis, înregistrată începând cu anul 2011 în baza de date a Bibliotecii 

Naționale a României, a fost acreditată de Consiliul Național al Cercetării Științifice, la categoria C, 

domeniul Istorie și studii culturale, poziția 108.  

 Din păcate este o categorie care nu face cinste instituției noastre, fiind depășită în categorie 

de toate editurile de gen din municipiul Sibiu. Prin urmare este intenția noastră primordială de a 

upgrada categoria editurii la următoarea literă de acreditare.  

 Acest fapt se poate îndeplini prin atragerea de autori importanți și specializați, prin 

dezvoltarea de linii și programe editoriale și de cercetare. Vom realiza o evaluarea a dotărilor existente 

pentru a înțelege necesarul infrastructural de care editura are nevoie.  

 Ne dorim de asemenea ca editura să poată oferi soluții de editare de alt tip dar pretabile 

activității instituției noastre. Aceasta poate și trebuie sa devină o soluție de atragere de fonduri 

extrabugetare, necesare funcționării instituției.  

 O serie de proiecte pe care le gândim și care implică activitatea editurii Armanis, le vom 

prezenta în paginile următoare.  

 

IMPACT: Local, național și internațional 

TERMEN: Permanent, începând cu primul semestru al anului 2022.  

RESPONSABIL: Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA împreună cu echipa de 

conducere și Serviciul Administrativ prin Editura Armanis.  

RESURSE FINANCIARE: Bugetul editurii va fi asigurat prin bugetul instituției dar și prin atragerea 

de sume din vânzarea produselor realizate.  

RESURSE UMANE: Angajații Editurii Armanis sprijiniți de angajații de specialitate ai instituției.  

LOCALIZARE: La sediul Bibliotecii Județene ASTRA 

MEDIATIZARE:  Această activitate va avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi 

dedicate atât activității Bibliotecii dar și necesare pentru creșterea gradului de conștientizare asupra 

nevoii de lectură și cercetare. Vor exista modalități grafice de promovare, campanie online precum și 

în presa locală, națională.  

REZULTATE AȘTEPTATE: Obținerea categoriei B a Editurii Armanis acordată la următoarea 

acreditare de către  Consiliul Național al Cercetării Științifice. 

INDICATOR DE EVALUARE: Realizarea acreditării B la următoarea acreditare acordată de către  

Consiliul Național al Cercetării Științifice. Performanța acestor măsuri va putea fi analizată anual prin 

activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, activitate coordonata de 

Consiliul Județean Sibiu.   
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0.5 SITUAȚIA CLĂDIRILOR BIBLIOTECII JUDEȚENE ASTRA 

  

0.5.1  REORGANIZAREA CLĂDIRILOR 

 

OBIECTIV 0.3.9, 0.3.1.1, 0.3.1.7, 0.3.1.8, 0.3.2.4 

 

 Este evident ca în anul 2022 clădirile Bibliotecii Județene ASTRA trebuie regândite. Aceasta 

din mai multe motive. Unele dintre activitățile desfășurate în acestea nu dau randamentul necesar. 

Alte astfel de activități au un mai bun randament și au nevoie de spațiu suplimentar. Mai mult unele 

activități trebuie dezvoltate iar alte activități trebuie reduse ca spaţii. Intenționăm a crea noi activități 

și în mod normal acestea au nevoie de spaţii pentru organizare.  

 În acest moment Biblioteca Județeană ASTRA deține în administrare sau își desfășoară 

activitatea în opt clădiri, majoritatea în municipiul Sibiu dar și în orașele Cisnădie și Săliște. Ne 

referim aici la Palatul ASTRA, la Corpul B al Bibliotecii, ambele de pe strada George Bariţiu din 

municipiul Sibiu, la sucursalele Bibliotecii din municipiul Sibiu de pe străzile Bâlea, Luduș, Rahovei, 

Semaforului și din orașul Cisnădie de pe strada Țesătorilor. De asemenea avem în vedere și Casa de 

Odihna și Creație „Andrei Oțetea” din localitatea Sibiel, oraș Săliște.  

 Clădirea monument istoric, Palatul ASTRA, având în vedere importanța ei dar și patrimoniul 

ce exista în inventarul Bibliotecii este pretabilă actului de cercetare dar în același timp trebuie 

deschisă și actului cultural prin nenumăratele evenimente care vor fi găzduite. Astfel în această clădire 

vor exista preponderent, dar nu în totalitate, spaţii de lectura, spaţii de conferință și de desfășurare de 

evenimente. Tot aici va funcționa Muzeul Asociatiunii și toată activitatea Serviciului de Cercetare al 

instituției cu toate ramificațiile sale.   

 Corpul B al Bibliotecii va fi dedicat majoritar activității bibliotecare și administrative. Spaţiile 

acesteia din urmă vor fi reduse în mare măsura și retrase din prim planul public tocmai pentru a aduce 

în acest prim plan acele activități pentru care există instituția și nu cele care sunt auxiliare lor. Evident 

că și în această clădire vor exista spaţii de lectură, spaţii de conferință și de desfășurare de evenimente. 

Editura Armanis va continua să funcționeze în această clădire. Un plus se constituie în organizarea 

Hubului și Centrului Cultural în acest spațiu.  

 Spaţiile de depozitare se vor menține în spaţiile existente și în acest moment, cel puțin până 

la identificarea de soluții în dezvoltarea și modernizarea acestora. Modul de reorganizare a filialelor 

și a Casei Oțetea îl vom detalia într-un subcapitol separat.  

 

IMPACT: Local 

TERMEN: Pe parcursul anului 2022 și a celui următor.  

RESPONSABIL: Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA împreună cu echipa de 

conducere 

RESURSE FINANCIARE: Bugetul editurii va fi asigurat prin bugetul instituției dar și prin atragerea 

de sume din închirierea spaţiilor administrate.  

RESURSE UMANE: Angajații Serviciului Administrativ.  

MEDIATIZARE: Acest proiect va avea un protocol de mediatizare. Vor exista modalități grafice de 

promovare, campanie online precum și în presa locală. 

REZULTATE AȘTEPTATE: O eficientizarea a spaţiilor administrate de Biblioteca Județeană 

ASTRA.  

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Performanța acestor măsuri va 

putea fi analizată anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, 



27 

 

activitate coordonată de Consiliul Județean Sibiu. Creștere a veniturilor față de veniturile anului 

anterior cu gradual cu 10-15% 

  

 

 

 

0.5.2 REABILITAREA PALATULUI ASTRA 

 

 OBIECTIV 0.3.7, 0.3.9, 0.3.1.1, 0.3.1.7, 0.3.1.8, 0.3.2.4 

  

 Un deziderat strategic al nostru este reabilitarea și modernizarea Palatului ASTRA. Clădire 

monument istoric, aceasta și anexa construită în perioada comunistă adosată ei, se afla într-o stare de 

degradare continuă. Nu este o situație galopantă dar măsurile trebuie luate urgent dacă nu trebuiau 

deja aplicate.  

 Deși au existat intenții și studii în acest sens, până în prezent pași esențiali nu au fost realizați. 

Documentațiile realizate până în prezent trebuie regândite. Palatul nu trebuie numai reabilitat dar în 

același timp trebuie modernizat pentru a fi pretabil societății europene din care facem parte. Astfel 

trebuie gândit un sistem care ar putea permite accesul în clădire persoanelor cu probleme locomotorii 

acute. Păstrând solemnitatea și însemnătatea  monumentului, clădirea trebuie adecvată inovațiilor 

tehnologice. Ne gândim inclusiv la modernizarea mobilierului necesar funcționării instituției.  

 Intervențiile punctuale dar care pot schimba în esență imaginea clădirii sunt și ele necesare. 

Astfel, vom gândi un plan de renovare a spaţiilor și de modernizarea serviciilor sale tehnice. Clădirea 

trebuie sa aibă mai multe spaţii de interacțiune, adică spaţii de conferință, de lectură, de expoziție și 

de evenimente. Trebuie analizată situația mansardării șarpantei și crearea de spaţii în plus pentru 

activitatea clădirii.  

 O atenție specială trebuie acordată Sălii de Festivități. Pe lângă modernizarea mobilierului și 

conservarea componentelor, trebuie găsite soluții de restructurare a scenei și a lojei de spectacol.  

 Astfel în cel mai scurt timp Studiul de Fezabilitate trebuie modificat pentru a face faţă noilor 

cerințe și căutate soluțiile de finanțare a lucrărilor, fie accesând fonduri guvernamentale, fie fonduri 

nerambursabile acordate de Uniunea Europeană.  

 

IMPACT: Local și național 

TERMEN: Permanent începând demersurile încă din primul semestru al anului 2022.  

RESPONSABIL: Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA împreună cu echipa de 

conducere și Serviciul Administrativ 

RESURSE FINANCIARE: Bugetul trebuie asigurat fie accesând fonduri guvernamentale, fie 

fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană. Suma aproximativă: 2.000.000 Euro. 

RESURSE UMANE: Angajații cu funcții de conducere sprijiniți de Serviciul Administrativ.  

LOCALIZARE: Palatul ASTRA, monument istoric clasa A.  

MEDIATIZARE: Acest proiect va avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate 

activității Bibliotecii. Vor exista modalități grafice de promovare, campanie online precum și în presa 

locala și naționala coroborate cu cele ale sursei de finanțare.  

REZULTATE AȘTEPTATE: Reabilitarea Palatul ASTRA și modernizarea acestuia și a dotărilor 

sale.  
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INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Performanța acestor măsuri va 

putea fi analizata anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, 

activitate coordonată de Consiliul Județean Sibiu.  

 

0.5.3  SPAŢII ALTERNATIVE 

 

OBIECTIV 0.3.7, 0.3.9, 0.3.1.1, 0.3.1.7, 0.3.1.8, 0.3.2.4 

  

 Biblioteca ASTRA deține sau are oportunitatea folosirii unor spaţii deschise alternative pe 

care le-a ignorat până în prezent. În urma unei analize a spațiului existent putem conchide ca terasa 

Corpului B nu este folosită adecvat precum și curtea interioara a Palatului ASTRA.  

 Mai mult toate spaţiile sucursalelor sibiene dar și cele doua clădiri de pe strada George Bariţiu 

au în imediata lor apropiere spaţii verzi care pot fi folosite de către angajații Bibliotecii în activitățile 

pe care le desfășoară în relație cu publicul. Ne gândim în special la Parcul ASTRA, dar și spaţiile 

verzi din cartierele Valea Aurie, Vasile Aaron și Hipodrom.  

 Biblioteca trebuie simțită de către publicul său, prin urmare trebuie sa iasă din spațiul pe care 

îl administrează. Prin strategia noastră dorim să transformăm parcul ASTRA într-o „grădina a 

Bibliotecii”. Nenumărate evenimente pe care le vom organiza vor fi gândite a avea o componentă 

outdoor dedicată în special acestui parc deosebit al Sibiului. 

 De asemenea, intenționăm a organiza nenumărate evenimente în alte locații decât cele al 

Bibliotecii. Ne gândim la spaţii alternative din întreg județul Sibiu, de pe teritoriul României și nu 

numai, așa cum se va evidenția în capitolul dedicat evenimentelor principale propuse spre organizare, 

fapt pentru care nu vom dezvolta acest aspect aici.   

 

IMPACT: Local 

TERMEN: Anul 2022 

RESPONSABIL: Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA împreună cu echipa de 

conducere și Serviciul Administrativ 

RESURSE FINANCIARE: Bugetul va fi asigurat prin bugetul instituției dar și prin atragerea de 

sume din închirierea spaţiilor administrate. Suma aproximativă: 100.000 lei 

RESURSE UMANE: Toți angajații instituției.  

MEDIATIZARE:  Aceste spaţii vor avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate 

atât activității Bibliotecii dar și necesare pentru creșterea gradului de conștientizare asupra nevoii de 

lectură și cercetare. Vor exista modalități grafice de promovare, campanie online precum și în presa 

locală. 

REZULTATE AȘTEPTATE: Crearea a minim cinci astfel de spaţii. Creșterea numărului de 

activități al Bibliotecii, a activităților atrase spre spaţiile Bibliotecii și creșterea veniturilor instituției 

și a vizibilității acesteia.  

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Performanța acestor măsuri va 

putea fi analizată anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, 

activitate coordonată de Consiliul Județean Sibiu precum și prin evoluția pozitivă a bugetului 

instituției. Creștere venituri față de veniturile anului anterior cu 5-10% 

 

0.5.4 SPAŢIILE DE CONFERINȚĂ 

 

OBIECTIV 0.3.2, 0.3.3, 0.3.4, 0.3.9, 0.3.1.1, 0.3.1.3, 0.3.1.5, 0.3.1.6, 0.3.1.7, 0.3.1.8, 0.3.2.0 
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 Un aspect esențial în activitatea instituției este cel științific. Din acest motiv credem ca o 

modalitate de regândire a spaţiilor este cel prin care atragem lumea științifică la Sibiu și punerea la 

dispoziție a spaţiilor de desfășurarea a activității acesteia.  

 Conferințele științifice sunt modalitatea cea mai elocventă de transmitere a informațiilor 

științifice. La nivelul municipiului Sibiu, putem afirma că avem o reală criză a spaţiilor de conferință 

dar mai grav este absoluta necesitate a existenței acestora. Sibiu, poziționat central pe harta României, 

atrage astfel de activități și nu doar prin acest aspect. Având în vedere zestrea culturală pe care o are 

și dinamismul remarcat în ultimul deceniu, ne face un centru al conferințelor din România. Lipsesc 

exact aceste spaţii. Nu este cazul unic al Sibiului, în general în România avem o lipsă majoră de spaţii 

de conferință deși ele sunt mai mult decât necesare.  

 Biblioteca ASTRA are în acest moment un singur spațiu, de mici dimensiuni, dedicat 

posibilității găzduirii sau organizării de conferințe și Sala de Festivități din Palatul ASTRA. Alte spaţii 

sunt organizate ad-hoc de către echipa instituției sau de cei care organizează.  

 Considerăm, având în vedere aspectele dezvoltate în rândurile de mai sus, ca Biblioteca 

trebuie sa își dezvolte astfel de spaţii. Dezideratul nostru nu este doar unul de ordin cultural dar și 

financiar deoarece aceasta poate fi o modalitate de obținere de fonduri suplimentare faţă de bugetul 

asigurat de Consiliul Județean Sibiu.  

 Astfel intenționăm ca în cel mai scurt timp să oferim un spațiu dedicat conferințelor de mari 

dimensiuni, alte trei spaţii de conferință precum și o serie de spaţii unde se pot organiza ateliere sau 

microconferințe.  

 Dorim, de asemenea, să asiguram dotarea necesară atât pentru desfășurarea fizică a acestora 

dar și pentru desfășurarea on-line.  

 

IMPACT: Local 

TERMEN: Anul 2022 și primul semestru al anului 2023 

RESPONSABIL: Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA împreună cu echipa de 

conducere și Serviciul Administrativ 

RESURSE FINANCIARE: Bugetul va fi asigurat prin bugetul instituției dar și prin atragerea de 

sume din închirierea spaţiilor administrate. Suma aproximativă: 100.000 lei 

RESURSE UMANE: Toți angajații instituției.  

MEDIATIZARE:  Aceste spaţii vor avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate 

atât activității Bibliotecii dar și necesare pentru creșterea gradului de conștientizare asupra nevoii de 

lectura și cercetare. Vor exista modalități grafice de promovare, campanie online precum și în presa 

locala. 

REZULTATE AȘTEPTATE: Crearea a cel puțin cinci astfel de spaţii. Creșterea numărului de 

activități al Bibliotecii a activităților atrase spre spaţiile Bibliotecii și creșterea veniturilor instituției 

și a vizibilității acesteia.  

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Performanța acestor măsuri va 

putea fi analizată anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, 

activitate coordonată de Consiliul Județean Sibiu precum și prin evoluția pozitivă a bugetului 

instituției. Creșterea veniturilor față de veniturile anului anterior cu 5-10% 

 

0.5.5 ÎNCHIRIEREA DE SPAŢII 

 

OBIECTIV 0.3.2, 0.3.4, 0.3.9, 0.3.1.1, 0.3.1.3, 0.3.1.5, 0.3.1.6, 0.3.1.7, 0.3.1.8, 0.3.2.0 
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 Analizând balanța bugetară a Bibliotecii Județene ASTRA putem observa minimul aport 

independent la bugetul total al instituției. Considerăm că entitatea nu se poate baza numai pe aportul 

oferit de Consiliul Județean Sibiu. Luând în considerare și trendul care există la nivelul Uniunii 

Europene de a reduce treptat finanțarea instituționalizată, suntem convinși ca Biblioteca Județeană 

ASTRA trebuie sa identifice modalități de atragere și a altor sume la bugetul instituției. 

 O astfel de soluție este închirierea spaţiilor pe care le administrează. Ne referim la închirieri 

punctuale precum și la cele pe o perioadă îndelungată. În cel mai scurt timp vom identifica toate 

spaţiile pretabile spre închiriere și vom pune la punct o strategie pe care o vom supune aprobării 

Consiliului de Administrație și Consiliului Județean Sibiu. Avem în vedere toate spaţiile administrate 

de instituție, mai puțin spațiul din orașul Cisnădie.  

 Activitățile pe care le vom accepta pentru închirierea spatiilor sunt de ordin cultural, 

educaţional, științific, social și comercial.  

 

IMPACT: Local 

TERMEN: Anul 2022 și primul semestru al anului 2023 

RESPONSABIL: Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA împreună cu echipa de 

conducere și Serviciul Administrativ 

RESURSE FINANCIARE: Nu este cazul  

RESURSE UMANE: Toți angajații instituției.  

MEDIATIZARE:  Aceste spaţii vor avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate 

atât activității Bibliotecii dar și necesare pentru creșterea gradului de conștientizare asupra nevoii de 

lectură și cercetare. Vor exista modalități grafice de promovare, campanie online precum și în presa 

locală. 

REZULTATE AȘTEPTATE: Crearea a cel puțin cinci astfel de spaţii. Creșterea numărului de 

activități ale Bibliotecii, a activităților atrase spre spaţiile Bibliotecii și creșterea veniturilor instituției 

și a vizibilității acesteia.  

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Performanța acestor măsuri va 

putea fi analizată anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, 

activitate coordonată de Consiliul Județean Sibiu precum și prin evoluția pozitivă a bugetului 

instituției. Creștere venituri față de veniturile anului anterior cu 5-10% 

 

0.5.6 SEDIILE SECUNDARE ASTRA 

 

OBIECTIV 0.3.1, 0.3.2, 0.3.4, 0.3.9, 0.3.1.1, 0.3.1.3, 0.3.1.4, 0.3.1.6, 0.3.1.7, 0.3.1.8, 0.3.1.9 

   

 Ne referim la sucursalele Bibliotecii din municipiul Sibiu și la Casa de Odihnă și Creație 

„Andrei Oțetea” din Sibiel. Considerăm că spațiul oferit de Primăria orașului Cisnădie nu necesită o 

regândire din punct de vedere al activității. Aceste spaţii sunt deficitar folosite în prezent. Ele nu 

reușesc să atragă publicul pe care îl deservesc. Personalul nemotivat și neadecvat acestor spaţii, dar 

și scopul gândit în prezent pentru funcționarea lor precum și aspectul învechit al lor, sunt cauzele 

acestei situații.  

 Credem că aceste spații pot fi transformate în spații de lectură dar și culturale. În interiorul lor 

se pot organiza lecturi publice, dezbateri, mini concerte. Mai mult ele pot fi regândite pe diferite 

tematici care ar putea atrage un alt public, mai activ, gândindu-ne la cei care caută spaţii alternative 

de desfășurare a propriilor activități. De exemplu Filiala Bâlea poate avea o tematică muzicală, Filiala 

Vasile Aaron o tematică literară, Filiala Hipodrom o tematică plastică iar Filiala Valea Aurie una 

istorică – științifică. 



31 

 

 Aceste spaţii vor fi remodelate, renovate, remobilate având apoi posibilitatea inclusiv a 

închirierii lor pentru diferite activități. Ele în mod obligatoriu vor deveni spaţii în care se vor desfășura 

activități ale Bibliotecii. Proiectele instituției vor avea prevăzute și activități în aceste spaţii. Acestea 

vor fi gândite pentru a se putea adresa și cetățenilor care locuiesc în cartierele respective.  

 Un capitol aparte îl reprezintă  Casa de Odihnă și Creație „Andrei Oțetea” din Sibiel, orașul 

Săliște. În ciuda investițiilor majore realizate, a susținerii acordate de administrația locala și mai ales 

de Consiliul Județean Sibiu, acest spațiu nu este frecventabil, el fiind cvasi închis. Defectuoasa 

amenajare interioară și neaccesibilitatea cu vehicule a acesteia, a dus la această situație. În cel mai 

scurt timp vom realiza împreună cu specialiștii Bibliotecii și în dialog cu cele două entități 

administrative menționate deja, un plan prin care să reușim includerea locației în circuitele culturale 

și de ce nu turistice. Avem în vedere atragerea de evenimente specifice în acea zonă, organizarea de 

proiecte dar și realizarea de parteneriate cu instituții care pot ajuta în acest sens.  

 

IMPACT: Local 

TERMEN: Anii 2022 și 2023 

RESPONSABIL: Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA împreună cu echipa de 

conducere și Serviciul Administrativ precum și cei ai Serviciului Bibliotecar.  

RESURSE FINANCIARE: Bugetul va fi asigurat prin bugetul instituției dar și prin atragerea de 

sume din închirierea spaţiilor administrate. Suma aproximativa: 100.000 lei 

RESURSE UMANE: Toți angajații instituției.  

MEDIATIZARE:  Aceste spatii vor avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate 

atât activității Bibliotecii dar și necesare pentru creșterea gradului de conștientizare asupra nevoii de 

lectură și cercetare. Vor exista modalități grafice de promovare, campanie online precum și în presa 

locală. 

REZULTATE AȘTEPTATE: Creșterea numărului de activități al Bibliotecii a activităților atrase 

spre spaţiile Bibliotecii și creșterea veniturilor instituției și a vizibilității acesteia.  

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Performanța acestor măsuri va 

putea fi analizată anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, 

activitate coordonată de Consiliul Județean Sibiu precum și prin evoluția pozitivă a bugetului 

instituției.   
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0.6 ACTIVITATEA BIBLIOTECARĂ  

  

0.6.1 DOTAREA CU APARATURA NECESARĂ A  BIBLIOTECII JUDEȚENE ASTRA 

 

OBIECTIV 0.3.2, 0.3.3, 0.3.4, 0.3.5, 0.3.6, 0.3.7, 0.3.8, 0.3.1.1, 0.3.1.5, 0.3.1.7, 0.3.2.0, 0.3.2.4 

 

 Este un deziderat permanent al instituției. Avem în vedere dotarea cu noi echipamente și 

mobilier necesare activități compartimentelor existente, reorganizarea spaţiilor instituției, organizarea 

de noi compartimente precum și permanenta digitalizare a instituției.  

  

 În demersul nostru de deschidere a instituției, adică a cat mai multor spaţii, dotarea 

corespunzătoare a lor este în prim plan.  

 

IMPACT: Local 

TERMEN: Permanent începând cu primul semestru al anului 2022 

RESPONSABIL: Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA împreună cu echipa de 

conducere și Serviciul Administrativ 

RESURSE FINANCIARE: Bugetul va fi asigurat din fondurile proprii ale instituției, din suportul 

financiar al companiilor din județul Sibiu dar și din accesarea de programe de finanțare a proiectelor 

culturale la nivel național.  

RESURSE UMANE: Toți angajații instituției. 

REZULTATE AȘTEPTATE: Avem în vedere în primul rând găsirea de soluții moderne, de susținere 

a depozitării de cărți, dotarea cu aparatură modernă digitală, upgradarea softurilor pe care le folosim 

dar și modernizare prin mobilier a spaţiilor interioare. 

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Performanța acestor măsuri va 

putea fi analizată anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, 

activitate coordonată de Consiliul Județean Sibiu precum și prin evoluția pozitivă a bugetului 

instituției. 

 

0.6.2 ACHIZIȚIONAREA DE CARTE 

 

 OBIECTIV 0.3.1, 0.3.2, 0.3.3, 0.3.6, 0.3.7, 0.3.8, 0.3.9, 0.3.2.0, 0.3.1.6 

 

 Fiind un minus remarcat inclusiv de presa locală din municipiul Sibiu, achiziționarea de carte 

sau alte materiale, este esențială în următorii ani. Dorim ca un procent de cel puțin 20% din sumele 

atrase prin sponsorizări și de 50% atrase din închirieri de spaţii să meargă către achiziționarea de 

carte. Vom continua și preluarea de donații.  

 Mai mult ne dorim crearea unei strategii de achiziționare. Dacă donațiile nu le putem controla 

achizițiile de carte în schimb le putem urmări din acest punct de vedere. Astfel dorim o linie de 

achiziție de carte pentru copii și tineri, o linie de achiziție de carte științifică dar și una tematică 

dedicată diferitelor teme socio – culturale.  

 Încă din primul an fiecare angajat implicat în activitatea bibliotecară va avea un obiectiv fix 

anual, reprezentat de numărul de lucrări pe care vor trebui sa le înregistreze. Acest obiectiv va fi decis 

de către Consiliul de Administrație cu sprijinul Consiliului Științific.  
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IMPACT: Local și național  

TERMEN: Permanent începând cu al doilea semestru al anului 2022 

RESPONSABIL:  Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA împreună cu personalul de 

conducere. 

RESURSE FINANCIARE: Bugetul va fi asigurat prin bugetul instituției dar și prin atragerea de 

sume din închirierea spaţiilor administrate. Suma minimă anuală angajata: 50.000 lei și o valoare 

totală de cel puțin 100.000 lei 

RESURSE UMANE: Angajații specializați ai instituției  

MEDIATIZARE:  Acest program va avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate 

atât activității Bibliotecii dar și necesare pentru creșterea gradului de conștientizare asupra nevoii de 

lectura și cercetare. Vor exista campanii on-line precum și în presa locală. 

REZULTATE AȘTEPTATE: Realizarea unui plan anual de achiziție de cărți cu cel puțin 20.000 de 

unități nou înregistrate la finalul anului. 

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Creșterea numărului de cărți 

achiziționate prin realizarea unui plan anual. Performanța acestor măsuri va putea fi analizată anual 

prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, activitate coordonată 

de Consiliul Județean Sibiu.  

  

0.6.3 ACHIZIȚIONAREA DE COLECȚII SPECIALE 

 

OBIECTIV 0.3.1, 0.3.2, 0.3.3, 0.3.6, 0.3.7, 0.3.8, 0.3.9, 0.3.2.0, 0.3.1.6 

   

 Având în vedere profilul de organizare al Bibliotecii considerăm că este necesar atragerea de 

colecții speciale editoriale. Avem în vedere achiziționarea, prin donare sau prin parteneriate cu diferite 

instituții care au și programe editoriale, de colecții de carte, de fotografie, de documente, de 

cartografie, de unicate, de reviste de specialitate, de arhive personale dar și de arhive digitale, şamd... 

  Vom continua parteneriatul important pe care îl avem cu Academia Română și vom continua 

astfel să preluăm publicațiile acestora. Avem în vedere desfășurarea în același sens, semnarea de 

parteneriate cu Institutul Cultural Roman, cu Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul 

Guvernului României dar și cu alte entități de stat sau particulare care au astfel de programe editoriale.  

 Dorim să atragem spre depozitare, pentru o mai bună păstrare, a diferitelor arhive, altele decât 

cele legale, pe care diferite instituții, administrații locale, structuri nonguvernamentale sau 

administrații ecleziastice le dețin.  

 Vom organiza campanii de colectare de material în toate localitățile judelui Sibiu cu scopul de 

a identifica colecții și arhive valoroase cu scopul salvgardării lor prin conservare și restaurare dar și 

prin o corectă depozitare. Astfel putem deschide o serie de noi colecții dedicate publicului, care pot 

purta numele donatorului, în funcție de importanţa sa sau de valoarea colecției, sau entității juridice 

de la care provine sau a comunității. Unele colecții vor fi păstrate în situ în diferitele localități, în baza 

unor parteneriate cu autoritățile locale. 

 

IMPACT: Local și național  

TERMEN: Permanent începând cu al doilea semestru al anului 2022 

RESPONSABIL: Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA împreună cu personalul de 

conducere. 
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RESURSE FINANCIARE: Bugetul va fi asigurat prin bugetul instituției dar și prin atragerea de 

sume din închirierea spaţiilor administrate. Suma minima anuală angajată: 10.000 lei și o valoare 

totala de cel puțin 50.000 lei 

RESURSE UMANE: Angajații specializați ai instituției  

MEDIATIZARE: Acest program va avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate 

atât activității Bibliotecii dar și necesare pentru creșterea gradului de conștientizare asupra nevoii de 

lectura și cercetare. Vor exista campanii on-line precum și în presa locală. 

REZULTATE AȘTEPTATE: Realizarea unui plan anual de achiziție de colecții speciale cu cel puțin 

20 de obiecte noi anual înregistrate. 

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Creșterea numărului de colecții 

dobândite prin realizarea unui plan anual. Performanța acestor măsuri va putea fi analizată anual prin 

activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, activitate coordonată de 

Consiliul Județean Sibiu.  

0.6.4 SPAŢII DE LECTURĂ 

 

OBIECTIV 0.3.4, 0.3.9, 0.3.1.6, 0.3.1.7, 0.3.1.8 

 

 Spaţiile de lectură trebuie modernizate și renovate pentru a deveni mai atractive publicului 

care le frecventează fie pentru citit, fie pentru cercetare. Acestea trebuie regândite și mărite. Ele 

trebuie să fie dedicate exclusiv acestei activități esențiale a Bibliotecii. Se pot suprapune, punctual, 

cu spaţiile de conferință.  

 Acestea vor fi amenajate în Palatul ASTRA la etajul 1 și cel de al doilea precum și în Corpul 

B la etajul 1, etajul 2 și 4. Spațiul fizic de consultare al cataloagelor va fi reamenajat la parterul clădirii 

corp B, dar mult restrâns, intenția noastră fiind aceea de digitalizare completă a acestui aspect.  

 Vor exista spaţii de lectură dedicate exclusiv copiilor, spaţii dedicate cercetării și spaţii pentru 

lectură propriu zisă. Toate vor fi accesibile persoanelor care prezintă diferite invalidități. Spaţiile de 

depozitare se regăsesc în ambele clădiri principale ale Bibliotecii.  

 Bugetul necesar va fi asigurat din fondurile proprii ale instituției, din suportul financiar al 

companiilor din județul Sibiu dar și din accesarea de programe de finanțare a proiectelor culturale la 

nivel național. 

 

IMPACT: Local 

TERMEN: Permanent începând cu primul semestru al anului 2022.  

RESPONSABIL: Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA împreună cu echipa de 

conducere și Serviciul Administrativ și cel Bibliotecar.  

RESURSE FINANCIARE: Bugetul va fi asigurat prin bugetul instituției, din suportul financiar al 

companiilor din județul Sibiu, din accesarea de programe de finanțare a proiectelor culturale la nivel 

național dar și prin atragerea de sume din închirierea spaţiilor administrate. Suma aproximativă: 

100.000 lei 

RESURSE UMANE:  Angajații Serviciilor Administrativ și Bibliotecar. 

LOCALIZARE: La sediul Bibliotecii Județene ASTRA 

REZULTATE AȘTEPTATE: Punerea la dispoziție a 4 noi spaţii de lectură. Crearea unui mediu 

dedicat lecturii, modern și pretabil activității educaţionale, de cercetare și de loisir.  

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Creșterea anuală a numărului 

utilizatorilor serviciilor Bibliotecii Județene ASTRA. Performanța acestor măsuri va putea fi analizată 
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anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, activitate 

coordonată de Consiliul Județean Sibiu.  

 

0.6.5 DEPOZITE, DEPOZITUL LEGAL 

 

OBIECTIV 0.3.3, 0.3.6, 0.3.2.0, 0.3.1.7, 0.3.1.8 

  

 Având în vedere importanța națională pe care Depozitul Legal o deține, trebuie sa îi oferim o 

atenție sporită. Din acest motiv considerăm necesară dezvoltarea și modernizarea spaţiilor în care este 

structurat.  

 Ne dorim mărirea acestuia prin atragerea de diferite donații și prin parteneriate precum cele 

asigurate de Universitatea Lucian Blaga din Sibiu sau de diferite edituri dar și cu diferitele 

administrații din județul Sibiu pentru a continua oglindirea acestora în patrimoniul Bibliotecii.  

 În ceea ce privește spaţiile de depozitare, acestea vor fi în curând neîncăpătoare. Din acest 

motiv dorim renovarea și dotarea lor cu mobilier modern care sa permită o creșterea a gradului de 

depozitare. Pe termen mediu și lung înțelegem necesitatea unui nou spațiu adecvat care sa permită o 

mai mare depozitare. Soluții în acest sens vor fi căutate precum și finanțarea lor. De asemenea, trebuie 

găsite soluții de desprăfuire a depozitelor, de nebulizare dar și de protecția anti incendiu și inundații.  

 Spaţiile de depozitare se regăsesc în ambele clădiri principale ale Bibliotecii. Bugetul necesar 

va fi asigurat din fondurile proprii ale instituției, din suportul financiar al companiilor din județul 

Sibiu dar și din accesarea de programe de finanțare a proiectelor culturale la nivel național. 

 

IMPACT: Local 

TERMEN: Permanent începând cu al doilea semestru al anului 2022.  

RESPONSABIL: Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA împreună cu echipa de 

conducere și Serviciul Administrativ și cel Bibliotecar.  

RESURSE FINANCIARE: Bugetul va fi asigurat prin bugetul instituției, din suportul financiar al 

companiilor din județul Sibiu, din accesarea de programe de finanțare a proiectelor culturale la nivel 

național dar și prin atragerea de sume din închirierea spaţiilor administrate. Suma aproximativă: 

30.000 lei 

RESURSE UMANE:  Angajații Serviciilor Administrativ și Bibliotecar. 

LOCALIZARE: La sediul Bibliotecii Județene ASTRA 

REZULTATE AȘTEPTATE: Crearea uni mediu dedicat modern de păstrare a cărții și altor lucrări.   

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Performanța acestor măsuri va 

putea fi analizată anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, 

activitate coordonată de Consiliul Județean Sibiu.  

 

0.6.6 DESCHIDEREA SPRE COPII, TINERET 

 

OBIECTIV 0.3.2, 0.3.4, 0.3.5, 0.3.6, 0.3.8, 0.3.9, 0.3.1.3, 0.3.1.4, 0.3.1.6, 0.3.1.9 

 

 Studiile interne ale Bibliotecii dar și cele realizate de alte instituții de gen și cele realizate la 

nivel național ne arată că marea majoritate a celor care frecventează spaţiile bibliotecilor sunt cei 

cuprinși cu vârsta între 7 și 25 de ani. Prin urmare putem concluziona ca tineri își copii sunt cei mai 

mare utilizatori ai serviciilor unei instituții precum Biblioteca Județeană ASTRA.  
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 Prin urmare trebuie să ne deschidem mai mult spre aceste categorii de vârstă. Biblioteca 

Județeană ASTRA a realizat și până în prezent acest lucru, Compartimentul Copii și Tineret fiind cel 

mai activ din acest punct de vedere. Nenumăratele proiecte realizate în acest sens, numărul mare de 

copii care sunt prezenți zilnic în clădirile ASTRA dar și multele proiecte atrase sau care vin spre 

Biblioteca din proprie inițiativă, confirmă acest fapt.  

 Vom organiza campanii anuale de atragere și abonare a tinerilor la serviciile Bibliotecii 

Județene, campanii desfășurate în tot județul Sibiu. În baza unui parteneriat cu Inspectoratul Școlar 

Județean vom merge în cât mai multe unități de învățământ preuniversitare. La fel vom proceda și în 

cazul unităților de învățământ superior. Abonamentele se vor putea face pe loc sau on-line prin 

ASTRA App.  

 Dorim continuarea activității, dezvoltarea spaţiilor dedicate lor și modernizarea acestora. 

Aceste demersuri fac parte din interesul nostru de a deschide și de promovare a activității Bibliotecii, 

de a promova necesitatea accesului la lectură și cultură. Mai mult, includem o puternică componentă 

educaţională, focalizată către elevii și studenții din Sibiu. Interesul nostru este acela de a crește 

numărul de sibieni care accesează serviciile oferite de Biblioteca Județeană ASTRA.  

 De asemenea dorim să identificăm soluții pentru un mai bun acces la cercetare a studenților 

din municipiul Sibiu. Prin parteneriate cu cele doua instituții de învățământ superior, vom oferi 

posibilitatea de a desfășura practica de specialitate în instituție. De asemenea putem oferi spaţii pentru 

desfășurarea de diferite ateliere sau activități studențești. În plus spaţiile culturale ale instituției vor 

sta la dispoziția diferitelor proiecte pe care ei le propun spre organizare în parteneriat cu Biblioteca. 

Avem în vedere absolut toate spaţiile administrate de instituție din județul Sibiu.  Ne propunem în 

continuare atragerea de proiecte dedicate acestei categorii de vârsta, proiecte precum Noaptea 

Cercetătorilor sau Conferințele studențești.  

 Bugetul proiectului va fi asigurat din fondurile proprii ale instituției, de către administrațiile 

locale și din suportul financiar al companiilor din județul Sibiu. În capitolul 0.9 vom dezvolta o serie 

de propuneri care au menirea de a acționa în sensul celor susținute în aceste rânduri.  

 

IMPACT: Local 

TERMEN: Permanent începând cu primul semestru al anului 2022.  

RESPONSABIL: Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA împreună cu echipa de 

conducere și Serviciul Bibliotecar și al  Compartimentul de Marketing și Evenimente Culturale. 

RESURSE FINANCIARE: Bugetul proiectului va fi asigurat din fondurile proprii ale instituției, de 

către administrațiile locale și din suportul financiar al companiilor din județul Sibiu. Suma 

aproximativă anuală: 100.000 lei 

RESURSE UMANE:  Angajații Serviciului Bibliotecar și al  Compartimentul de Marketing și 

Evenimente Culturale. 

REZULTATE AȘTEPTATE: Dublarea numărului de tineri utilizatori la finalul celui de al doilea an 

de management. Creșterea numărului utilizatorilor activităților instituției și creșterea vizibilității 

acesteia.  

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Creșterea anuală a numărului 

utilizatorilor serviciilor Bibliotecii Județene ASTRA. Performanța acestor măsuri va putea fi analizată 

anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, activitate 

coordonată de Consiliul Județean Sibiu.  

   

0.6.7 ACTIVITATEA BIBLIOTECARA ON-LINE 

 

OBIECTIV 0.3.1, 0.3.2, 0.3.3, 0.3.4, 0.3.6, 0.3.8, 0.3.9, 0.3.1.5, 0.3.1.6, 0.3.1.9, 0.3.2.0, 0.3.2.4 
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 Un succes al Bibliotecii Județene ASTRA sunt platformele de citit și de cercetare a 

patrimoniului care se regăsesc în mediul on-line. CloudLibrary este o aplicație pe care orice cetățean 

o poate deschide și astfel poate împrumuta virtual cărți. Proiectul este în fază de început, are rezultate 

pozitive dar trebuie treptat dezvoltat. El trebuie corelat cu contul și aplicația ASTRA App. De 

asemenea trebuie adăugate și o serie de titluri de limba română.  

 Baza de date online este un instrument care ajută la identificarea de titluri accesibile în 

Biblioteca ASTRA dar și de sprijin al cercetării. Proiectul trebuie treptat dezvoltat. El trebuie corelat 

cu contul și aplicația ASTRA App. De asemenea trebuie adăugate și o serie de titluri de limba română.  

 Bugetul proiectului va fi asigurat din fondurile proprii ale instituției, din suportul financiar al 

companiilor din județul Sibiu dar și din accesarea de programe de finanțare a proiectelor culturale la 

nivel național.  Instituția trebuie să identifice în viitor și alte soluții tehnice digitale prin care poate 

pune la dispoziția utilizatorilor un mai bun acces la patrimoniul propriu.  

 

IMPACT: Local și național 

TERMEN: Permanent începând cu primul semestru al anului 2022.  

RESPONSABIL: Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA împreună cu echipa de 

conducere. 

RESURSE FINANCIARE: Bugetul proiectului va fi asigurat din fondurile proprii ale instituției, de 

către administrațiile locale și din suportul financiar al companiilor din județul Sibiu. Suma 

aproximativa: 1.000.000 lei 

RESURSE UMANE:  Angajații Serviciului Administrativ, Bibliotecar și al Compartimentul de 

Marketing și Evenimente Culturale. 

REZULTATE AȘTEPTATE: Creșterea cu o treime a numărului total de utilizatori, comparabil cu 

anul 2021, la finalul anului actual. Creșterea numărului utilizatorilor on-line a instituției și creșterea 

vizibilității acesteia.  

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Creșterea anuală a numărului de 

utilizatori on-line a serviciilor Bibliotecii Județene ASTRA. Performanța acestor măsuri va putea fi 

analizată anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, 

activitate coordonată de Consiliul Județean Sibiu.  

 

0.6.8 DIGITALIZAREA ȘI DIGITIZAREA BIBLIOTECII JUDEȚENE ASTRA 

 

OBIECTIV 0.3.1, 0.3.2, 0.3.3, 0.3.4, 0.3.6, 0.3.8, 0.3.9, 0.3.1.5, 0.3.1.6, 0.3.1.9, 0.3.2.0, 0.3.2.4 

  

 Aceste două concepte sunt provocările cele mai serioase ale activității bibliotecare a instituției. 

Ca deziderat general dorim reducerea la minim a interacțiunii directe dintre utilizatori și acei angajați 

care susțin activitatea bibliotecara a instituției. Acest lucru se poate face numai prin dotarea cu 

aparatură cât mai performantă și modernă.  

 Ne dorim ca un cetățean care dorește sa parcurgă procesul împrumutului de carte sa o facă 

printr-o aplicație care îi prelucrează solicitarea, apoi să o ridice dintr-un spațiu de tip easy box iar la 

returnare sa le predea printr-o simplă scanare. Aplicația pe care dorim să o dezvoltăm va putea să îl 

atenționeaze pe utilizator sau pe părinții acestuia cu privire la apropierea datei limită de returnare dar 

în același timp să atenționeze instituția cu privire la eventualele depășiri și penalități.  

 Abonarea trebuie să se realizeze în marea sa majoritate, on-line. Posibilitatea de abonare se 

va putea face prin aplicația mobilă a instituției, ASTRA App, sau accesând platformele on-line sau 

vom încerca să realizăm simple coduri QR care să fie accesate prin scanare. De asemenea trebuie să 

urmărim posibilitatea abonării multiple, nu numai la serviciile Bibliotecii dar și la platformele on-

line. Toți utilizatorii trebuie să fie în o formă sau alta, abonați ai instituției.  
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 Deși procesul de digitizare este unul bun, considerăm că el trebuie perfecționat. Metoda 

trecerii Bibliotecii în mediul on-line este ideal pentru orice cercetător din aceasta lume. Mai mult el 

oferă posibilitatea interacțiunii mondiale a instituției.  

 Prin patrimoniul pe care îl deține, considerăm că Biblioteca Județeană ASTRA este 

îndreptățită să își dezvolte acest aspect. Vom reuși prin dotarea în plus cu aparatură necesară, prin 

calificarea personalului implicat în proces dar și prin realizarea unei platformele virtuale performanțe 

proprii.  

 Din aceste motive considerăm că este necesar de a veni în întâmpinarea lor cu modele de 

activități și acțiuni moderne, expandând activitatea Bibliotecii și în afara spațiului administrativ, 

propriu-zis. Cum în prezent, așa cum toate studiile dedicate pieţii culturale o arată, interacțiunea 

principală a cetățeanului este prin mediul on-line, credem că Biblioteca Județeană ASTRA la fel ca 

toate celelalte instituții de cultură din România trebuie sa își axeze activitatea și spre acest mediul. 

 

IMPACT: Local, național și internațional.  

CONCEPT: Crearea unei platforme virtuale unde pot fi accesate elementele de cercetare din 

inventarul Bibliotecii.  

ORGANIZARE: Proiectul va avea un coordonator. Se va crea o platformă care va fi apoi conectată 

la toate celelalte structuri virtuale ale Bibliotecii, accesarea principală urmând a se face de pe siteul 

principal al instituției. Pe aceasta se vor regăsi digitizate, cărți de patrimoniu, alte cărți, documente, 

fotografii, documente cartografice, alte lucrări. Fiecare dintre ele vor avea propria fişă de informare. 

Ele vor putea fi descărcate gratis sau contra cost. Programul se va realiza și cu sprijinul editurii 

Armanis parte a structurii Bibliotecii Județene ASTRA.  

LOCALIZARE: Platformele digitale ale instituției.  

MEDIATIZARE: Acest proiect va avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate 

atât activității Bibliotecii dar și necesare pentru creșterea gradului de conștientizare asupra nevoii de 

lectura și cercetare. 

TERMEN: Permanent începând cu primul semestru al anului 2022  

RESPONSABIL:Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA împreună cu echipa de 

conducere 

RESURSE FINANCIARE: Bugetul proiectului va fi asigurat din din suportul financiar al 

companiilor din județul Sibiu. Suma aproximativă anuală: 10.000 lei 

RESURSE UMANE: Angajații Serviciului Bibliotecar, Serviciului Cercetare Științifică și al 

Compartimentul de Marketing și Evenimente Culturale. 

REZULTATE AȘTEPTATE: Crearea a două noi platforme virtuale și creșterea cu o treime a 

utilizatorilor on-line la finalul anului 2022, comparativ cu anul precedent. Acest program complex va 

oferi vizibilitatea națională a instituției și a brandului ASTRA ca entitateă de prim rang. Promovarea 

activității Bibliotecii și necesitatea accesului la lectură și cultură respectiv știință și la identificarea 

valorilor locale, naționale și europene.  

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Crearea de platforme on-line 

adecvate, crearea de baze de date digitale. Performanța acestor măsuri va putea fi analizată anual prin 

activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, activitate coordonată de 

Consiliul Județean Sibiu. 

 

0.6.9  COLŢURILE DE LECTURĂ ȘI BIBLIOTECILE TEMATICE 

 

OBIECTIV 031, 032, 039, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320 

  



39 

 

 Prin aceste două idei dorim extinderea parteneriatelor Bibliotecii Județene ASTRA, atragerea 

de colecții noi, dezvoltarea spaţiilor de lectură precum și diversificarea produselor pe care le 

propunem utilizatorilor.  

 Continuăm programul Bibliotecii de amenajare de spaţii dedicate culturilor internaționale 

adăugând Centrului Chinez și Colţului American și alte astfel de structuri. Toate vor fi reorganizate 

sub forma unor Colţuri de lectură în incinta instituției. Ne adresăm în principal culturilor Uniunii 

Europene care activează prin diferite instituții și la noi în țară, instituții precum Centrul Cultural Ceh, 

Centrul Cultural Polonez, Institutul Goethe, Institutul Francez și cel Britanic, Institutul Cultural 

Italian, Institutul Austriac sau cel maghiar şamd.  Impactul dorit trebuie să fie unul local dar și cu 

reverberații naționale și de ce nu internaționale.  

 Acest proiect face parte din interesul nostru de a reoferi vizibilitatea națională a instituției și 

a brandului ASTRA ca entitate culturală de prim rang. Dorim sa promovăm activitatea Bibliotecii și 

necesitatea accesului la cultură și la identificarea valorilor locale, naționale și europene. Din aceste 

motive considerăm că este necesar de a veni în întâmpinarea lor cu modele de activități și acțiuni 

moderne, expandând activitatea Bibliotecii și în afara spațiului administrativ, propriu-zis.  

 Instituția va susține prin tematica sa organizatorică posibilitatea acestora de a își valorifica 

calitatea culturală. 

 Organizarea va fi responsabilitatea combinată a partenerilor culturali și a Bibliotecii. 

Modalitatea de amenajare va fi conceptul comun al celor doua părți. Biblioteca poate pune la 

dispoziția operatorilor culturali fondul propriu de documentare, spaţiile sale, editura proprie, 

laboratorul de restaurare precum și canalele tehnice de diseminare a informației. Pe lângă amenajarea 

spațiului de lectura se pot desfășura proiecte posibile precum concerte, cluburi de lectură, expoziții, 

lansări de carte, dezbateri, emisiuni online, colecții editoriale.  

 Acest proiect va avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate evenimentului 

în sine cu referire la organizarea sa în interiorul Bibliotecii ASTRA. Mediatizarea aparține în primul 

rând organizatorilor dar și gazdei adică Bibliotecii. Vor exista modalități de promovare online precum 

și în presa locală sau națională. 

 În paralel ne dorim organizarea de spaţii alternative de lectura, pe suprafața întregului județ 

Sibiu. Dorim sa deschidem în locații și să amenajăm cu partenerii instituționali diferite biblioteci 

tematice, cum ar Biblioteca Drumețiilor și a Munților, Biblioteca Sportivă, Biblioteca Presei Locale. 

 Dorim și urmărim deschiderea și amenajarea unor puncte de lectură în spații neconvenționale. 

Aceste puncte vor fi mobile sau imobile. Proiectul merge spre grupuri sociale ce nu intră zilnic sau 

prin propria activitate în contact cu cartea. Se vor organiza fie în spaţiile Bibliotecii dar de preferat 

ne dorim organizarea lor în locații cum ar fi sediul Salvamont sau diferitele spatii administrate de 

aceasta instituție, ori la Sala Transilvania, la Căminul de Bătrâni și Azilul de Noapte sau prin 

Biblioteca Itinerantă.  

 Continuam și dezvoltam astfel proiectele deja existente dar stopate în ultimii ani, cum sunt 

Biblioteca Readers on Board din incinta Aeroportului Sibiu sau Biblioteca sezonieră din incinta 

ștrandului din Ocna Sibiului sau colțul amenajat în Turnul lui Falkenhayn.  

 O atenție deosebită și un scop în sine este amenajarea sau îmbunătățirea spaţiilor de lectură 

din toate structurile sociale din județul Sibiu administrate de Consiliul Județean Sibiu sau de alte 

administrații locale sau chiar de entități private, dacă acestea din urma o vor solicita. Avem în vedere 

azilele și căminele de bătrâni, casele și orfelinatele de copii precum și Clubul Pensionarilor sau Azilul 

de Noapte din municipiul Sibiu.  

 Pe lângă selecția cărților necesare, dorim sa oferim și un spațiu amenajat specific pentru 

lectură, designul și producția acestor spaţii urmând a fi suportate de către Biblioteca ASTRA. 

Finanțarea va fi realizată prin sprijinul companiilor din Sibiu sau din alte localități ale județului. 

Colțul de lectură va fi amenajat pentru citire dar va avea și informațiile necesare despre activitatea 

Bibliotecii dar și informații istorice despre ASTRA.  
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 Acest proiect va avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate atât activității 

Bibliotecii dar și necesare pentru creșterea gradului de conștientizare asupra nevoii de lectură. Vor 

exista modalități grafice de promovare, campanie online precum și în presa locală. 

 

IMPACT: Local și național  

TERMEN: Permanent începând cu primul semestru al anului 2022.  

RESPONSABIL: Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA împreună cu echipa de 

conducere. 

RESURSE FINANCIARE: Bugetul va fi asigurat prin bugetul instituției, din suportul financiar al 

companiilor din județul Sibiu. Suma aproximativa: 50.000 lei 

RESURSE UMANE:  Angajații Serviciilor Administrativ și Bibliotecar și ai Compartimentului de 

Marketing și Evenimente Culturale. 

LOCALIZARE: Teritoriul administrativ al județului Sibiu.  

REZULTATE AȘTEPTATE: Crearea a 10 noi astfel de spaţii. Creșterea vizibilității Bibliotecii, a 

numărului de utilizatori și a evenimentelor la care instituția este parteneră.  

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Creșterea anuală a numărului 

utilizatorilor serviciilor Bibliotecii Județene ASTRA. Performanța acestor măsuri va putea fi analizată 

anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, activitate 

coordonata de Consiliul Județean Sibiu.   
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0.7 ACTIVITATEA DE CERCETARE 

 

0.7.1 TEME DE CERCETARE 

 

OBIECTIV 0.3.1, 0.3.2, 0.3.3, 0.3.6, 0.3.8, 0.3.9, 0.3.1.6, 

  

 Biblioteca Județeană ASTRA va dezvolta și își va asuma propriile teme de cercetare, în 

domeniul culturii livrești, a culturii și civilizației, a artei sau a altor domenii conexe. Ne dorim nu 

doar să ne rezumăm la propriile cercetări dar dorim să ne alăturăm și altor cercetări.   

 Cercetările noastre vor fi prezentate într-un format on-line, digital dar și prin modalități 

publicistice. Interesul nostru imediat este creșterea rezultatelor editoriale ale Bibliotecii prin creșterea 

numărului de cărți publicate de proprii cercetători dar și a articolelor de specialitate publicate în 

reviste importante din fiecare domeniu.  

 Cercetătorii, la fel ca toți angajații specializați, vor avea obligația sa își obțină toate 

specializările culturale necesare, începând cu studiile doctorale dar mai ales prin obținerea gradărilor 

oferite de Ministerul Culturii prin Institutul Național de Patrimoniu.   

 Ne dorim, de asemenea, realizarea, editarea și tipărirea de colecții sub egida Bibliotecii 

Județene ASTRA. Colecțiile pot fi de cercetare, tematice, doctorale, studii, albume de specialitate. 

Ne dorim, de asemenea, să venim în sprijinul cercetătorilor independenți cu posibilități reduse de 

autofinanțare a publicării propriilor lucrări.   

 Un exemplu în acest sens poate fi realizarea, deși întârziată, a Monografiei Județului Sibiu. 

Astfel de lucrări, de sinteză, dedicate județului și localităților care îl formează este o obligație morală 

a Bibliotecii.  

 

IMPACT: Local, național și internațional 

TERMEN: Permanent începând cu primul semestru al anului 2022 

RESPONSABIL: Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA împreună cu șeful Serviciului 

Cercetare Științifică 

RESURSE FINANCIARE: Nu este cazul  

RESURSE UMANE: Angajații Serviciului Cercetare Științifică 

LOCALIZARE: La sediul Bibliotecii Județene ASTRA dar și pe întreg teritoriul județului Sibiu 

MEDIATIZARE:  Acest program va avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate 

atât activității Bibliotecii dar și necesare pentru creșterea gradului de conștientizare asupra nevoii de 

lectura și cercetare. Vor exista modalități grafice de promovare, campanie online precum și în presa 

locala dar și lucrări tipărite sub egida instituției.  

REZULTATE AȘTEPTATE: Identificarea a doua noi teme de cercetare în primul an a prezentei 

strategii de management. Acestea vor fi subliniate și asumate și prin cel puțin doua lucrări de 

specialitate publicate pana la finalul anului. Creșterea calitativa și cantitativa a cercetărilor realizate, 

creșterea produselor conexe acestei activități și a utilizatorilor serviciilor instituției.  

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Rapoartele anuale de cercetare. 

Performanța acestor măsuri va putea fi analizată anual prin activitatea de evaluare a directorului 

general și a actului de management, activitate coordonată de Consiliul Județean Sibiu.  

 

0.7.2 PROIECTE EDITORIALE ÎN PARTENERIAT CU INSTITUTUL CULTURAL 

ROMÂN 
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 OBIECTIV 0.3.1, 0.3.2, 0.3.3, 0.3.5, 0.3.9, 0.3.1.2, 0.3.1.3, 0.3.1.4, 0.3.1.5, 0.3.1.6, 0.3.1.9, 

0.3.2.0 

 

 Acest proiect face parte din interesul nostru de a reoferi vizibilitatea națională a instituției și 

a brandului ASTRA ca entitate culturală de prim rang. Dorim sa promovăm activitatea Bibliotecii și 

necesitatea accesului la cultură respectiv știință și la identificarea valorilor locale, naționale și 

europene. Din aceste motive considerăm că este necesar de a veni în întâmpinarea lor cu modele de 

activități și acțiuni moderne, expandând activitatea Bibliotecii și în afara spațiului administrativ, 

propriu-zis.  

 Un astfel de proiect este necesar pentru întreaga activitate culturală din România deoarece el 

acoperă lipsa, în acest moment, a studiilor de cercetare din România și care pot fi accesate de piața 

de cercetare din întreaga lume. Practic reușim extragerea masivă a culturii romane din propria bulă 

culturală.  

 

IMPACT: Internațional 

CONCEPT: Editarea de serii editoriale dedicate artei, culturii și științei din România, destinate 

diseminării internaționale.  

ORGANIZARE: Proiectul va avea un coordonator din cadrul instituției și se va desfășura prin 

editura proprie a instituției. Va exista și un colegiu științific care va coordona din acest punct de 

vedere, întreaga activitate. Programul se va realiza și cu sprijinul editurii Armanis parte a structurii 

Bibliotecii Județene ASTRA.   

LOCALIZARE: La sediul Bibliotecii Județene ASTRA 

MEDIATIZARE: Acest proiect va avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate 

atât activității Bibliotecii dar și necesare pentru creșterea gradului de conștientizare asupra nevoii de 

lectura și cercetare. Vor exista modalități grafice de promovare, campanie online precum și în presa 

locala coroborate cu cele ale ICR. 

TERMEN: Începutul proiectului va avea loc în primul semestru al anului 2023 

RESPONSABIL: Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA împreună cu șeful Serviciului 

Cercetare Științifică 

RESURSE FINANCIARE: Bugetul proiectului va fi asigurat din fondurile Institutului Cultural 

Român. Suma aproximativă anuală minimală: 50.000 lei 

RESURSE UMANE: Angajații Serviciului Cercetare Științifică și ai Editurii Armanis.  

REZULTATE AȘTEPTATE: Identificarea a cel puțin 25 de astfel de titluri și inițierea procedurilor 

de editare. Crearea de serii editoriale în mai multe limbi de circulație mondială.  

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Diseminarea colecțiilor prin 

Birourile Institutului Cultural Roman, din întreaga lume. Rapoartele anuale de cercetare. Performanța 

acestor măsuri va putea fi analizată anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului 

de management, activitate coordonată de Consiliul Județean Sibiu.  

 

0.7.3 CLASAREA OBIECTELOR DE PATRIMONIU DIN INVENTARUL BIBLIOTECII 

JUDEȚENE ASTRA  

 

OBIECTIV 0.3.3, 0.3.6, 0.3.7, 0.3.8, 0.3.9 
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 Un aspect neglijat până în prezent a fost acela al clasării obiectelor de patrimoniu în domeniile 

tezaur și de importanță națională aflate în inventarul Bibliotecii. Până în prezent nici o astfel de lucrare 

nu a fost clasata, deși Biblioteca deține un număr impresionat de lucrări valoroase. Nu ne referim 

doar la cărți, dar și documente, vederi sau alte forme de tipărire. De aceea dorim demararea procesului 

de clasare.  

 Încă din primul an fiecare angajat implicat în activitatea de cercetare va avea un obiectiv fix 

anual, reprezentat de numărul de obiecte de patrimoniu pe care va trebui sa le claseze. Acest obiectiv 

va fi decis de către Consiliul de Administrație cu sprijinul Consiliului Științific.  

REZULTATE AȘTEPTATE: Clasarea anuală a cel puțin 50 de astfel de obiecte de patrimoniu.  

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Performanța acestor măsuri va 

putea fi analizată anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, 

activitate coordonată de Consiliul Județean Sibiu.  

 

 

0.7.4 PREZENTAREA ȘI ORGANIZAREA CERCETĂRILOR BIBLIOTECII JUDEȚENE 

ASTRA 

 

OBIECTIV 0.3.3, 0.3.6, 0.3.7, 0.3.8, 0.3.9 

  

 Așa cum deja am afirmat, avem intenția coordonării unei serii de reviste de specialitate care 

la rândul lor sa devină etalon pe piața științifică românească și să își poată obține toate indexările 

necesare la nivel internațional. Un proiect asumat este publicarea Revistei Naționale de Recenzii, un 

deziderat exprimat deja de Biblioteca Județeană ASTRA dar nerealizat. Este un proiect unic și 

îndrăzneț, care poate deveni o sursă permanentă de informare cu privire la evoluția pieţii editoriale 

din România.  

 Încă din primul an fiecare angajat implicat în activitatea de cercetare va avea un obiectiv fix 

anual, reprezentat de numărul de articole de specialitate pe care vor trebui sa le publice în revistele 

de specialitate din România și nu numai. Acest obiectiv va fi decis de către Consiliul de Administrație 

cu sprijinul Consiliului Științific. Avem în vedere publicarea de articole în reviste precum Revista 

Bibliotecii Naționale a României, Revista Română de Istorie a Cărții, Revista Română de Conservare 

și Restaurare a Cărții precum și în propriile reviste pe care dorim sa le edităm.  

 

IMPACT: Local, național și internațional 

TERMEN: Permanent începând cu primul semestru al anului 2022 

RESPONSABIL: Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA împreună cu șeful Serviciului 

Cercetare Științifică 

RESURSE FINANCIARE: Nu este cazul  

RESURSE UMANE: Angajații Serviciului Cercetare Științifică 

LOCALIZARE: La sediul Bibliotecii Județene ASTRA 

MEDIATIZARE:  Acest program va avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate 

atât activității Bibliotecii dar și necesare pentru creșterea gradului de conștientizare asupra nevoii de 

lectura și cercetare.  

REZULTATE AȘTEPTATE: Publicarea anuală a cel puțin opt lucrări de specialitate. Creșterea 

anuală a numărului de lucrări clasate în bazele de date de specialitate ale Ministerului Culturii. 

Creșterea calitativă și cantitativă a cercetărilor realizate, creșterea produselor conexe acestei activități 

și a utilizatorilor serviciilor instituției.  
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INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Rapoartele anuale de cercetare. 

Performanța acestor măsuri va putea fi analizată anual prin activitatea de evaluare a directorului 

general și a actului de management, activitate coordonată de Consiliul Județean Sibiu.  

 

0.7.5  PROIECTE VIDEO/ AUDIO/ ONLINE 

 

OBIECTIV 0.3.2, 0.3.3, 0.3.6, 0.3.8, 0.3.9, 0.3.1.3, 0.3.1.6 

  

 Cercetarea din România nu mai poate exista fără evidențierea sa în mediul on-line dar și prin 

folosirea acestui spațiu digital. Astfel rezultatele cercetării vor putea fi puse, rapid și ușor, la dispoziția 

celor interesați în dezvoltarea propriilor cercetări dar și celor interesați pur și simplu de rezultatul 

acestora, nu numai din toată România dar și din mediul internațional.  

 Acest proiect face parte din interesul nostru de a reoferi vizibilitatea națională a instituției și 

a brandului ASTRA ca entitate culturală de prim rang. Dorim să promovăm activitatea Bibliotecii și 

necesitatea accesului la cultură respectiv știință și la identificarea valorilor locale, naționale și 

europene. Din aceste motive considerăm că este necesar de a veni în întâmpinarea lor cu modele de 

activități și acțiuni moderne, expandând activitatea Bibliotecii și în afara spațiului administrativ, 

propriu-zis. 

 Aceste baze de date sau astfel de tipuri de proiecte vin în ajutorul patrimonial al acelor actori 

aflați deja în acest demers de promovare digitală a cercetării din România.  

 

IMPACT: Local, național și internațional  

CONCEPT: Crearea de platforme de cercetare care vor putea fi folosite ulterior drept bază de 

documentare pentru diverse cercetări ale instituției proprii dar și ale altor entități sau a cercetătorilor 

independenți.  

ORGANIZARE: Proiectul va avea un coordonator din partea instituției. Un exemplu, în acest sens, 

este crearea unei baze de date pe suport on-line a memoriei locale din România. Un astfel de proiect 

are nevoie de o echipa de cercetare, de suportul tehnic necesar dar și de dezvoltarea părții digitale.  

LOCALIZARE: La sediul Bibliotecii Județene ASTRA 

MEDIATIZARE: Acest proiect va avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate 

atât activității Bibliotecii dar și privind necesitatea dezvoltării activității culturale în mediile rurale și 

mici urbane. Vor exista modalități grafice de promovare, campanie online precum și în presa locala 

și naționala. 

TERMEN: Permanent începând cu primul semestru al anului 2023 

RESPONSABIL: Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA împreună cu șeful Serviciului 

Cercetare Științifică și al Compartimentului de Marketing și Evenimente Culturale 

RESURSE FINANCIARE: Bugetul proiectului va fi asigurat din fondurile proprii ale instituției, din 

suportul financiar al companiilor din județul Sibiu dar și din accesarea de programe de finanțare a 

proiectelor culturale la nivel național sau internațional. Suma aproximativă anuală: 30.000 lei 

RESURSE UMANE: Angajații Serviciului Cercetare Științifică și ai Compartimentul de Marketing 

și Evenimente Culturale. 

REZULTATE AȘTEPTATE: Crearea a cel puțin 1 astfel de platformă în primul an de management. 

Creșterea produselor conexe acestei activități și a utilizatorilor serviciilor instituției. 

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Performanța acestor măsuri va 

putea fi analizată anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, 

activitate coordonată de Consiliul Județean Sibiu.  
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0.7.6 LABORATORUL DE CONSERVARE/ RESTAURARE AL BIBLIOTECII JUDEȚENE 

ASTRA  

 

OBIECTIV 0.3.3, 0.3.4, 0.3.7, 0.3.9, 0.3.1.1, 0.3.1.4, 0.3.1.6, 0.3.1.7, 0.3.1.8, 0.3.1.9 

   

 Patrimoniul impresionat pe care Biblioteca Județeană ASTRA îl deține aduce cu sine și o serie 

de probleme. Cea mai importantă și stringentă este conservarea acestor cărți, unele vechi de aproape 

500 de ani. În condițiile în care ne dorim deschiderea spaţiilor spre public, trebuie sa avem și o grija 

crescută asupra acestui patrimoniu. Din acest motiv dar și datorită numărului mare de cărți, vederi, 

documente și alte acte care au nevoie de conservare dar și de restaurare, înțelegem necesitatea 

deschiderii în structura Bibliotecii a unui laborator de conservare – restaurare dedicat hârtiei și cărții. 

Având în vedere viața activă a acestui domeniu în municipiul Sibiu dar și a capacității Universității 

Lucian Blaga de a pregăti constant specialiști în domeniu, considerăm că acest proiect este fezabil și 

absolut necesar.  

 Dorința noastră pe termen mediu este de a deveni un etalon și o instituție sigură în ceea ce 

înseamnă restaurarea hârtiei. Astfel în etapa a doua vom putea deschide ușile și altor obiecte care nu 

fac parte din patrimoniul ASTRA, obținând și venituri necesare proiectelor noastre.  

 

IMPACT: Local și național  

CONCEPT: Realizarea unui laborator modern și acreditat de conservare și restaurare a hârtiei și 

obiectelor de patrimoniu de acest tip. Realizarea legătoriei tradiționale. Restaurarea aparaturii de 

tipărire și expunerea ei. 

ORGANIZARE:  Proiectul va avea un coordonator din cadrul instituției. Acesta va trebui să 

organizeze un laborator modern ceea ce înseamnă că vom dota spațiul cu aparatura și ustensilele 

necesare. Echipa de conservatori – restauratori care se va forma va avea și obligația cercetării 

științifice. Munca lor va fi evidențiată științific prin publicarea rezultatelor dar și prin prezentarea prin 

expoziții a celor mai importante obiecte restaurate.  

LOCALIZARE: La sediul Bibliotecii Județene ASTRA 

MEDIATIZARE: Acest proiect va avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate 

atât activității laboratorului dar și privind necesitatea dezvoltării activității culturale în mediile rurale 

și mici urbane. Vor exista modalități grafice de promovare, campanie online precum și în presa locală 

și națională. 

TERMEN: Permanent începând cu al doilea semestru al anului 2022. 

RESPONSABIL:  Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA împreună cu șeful Serviciului 

Cercetare Științifică 

RESURSE FINANCIARE: Bugetul proiectului va fi asigurat din fondurile proprii ale instituției, din 

suportul financiar al companiilor din județul Sibiu dar și din accesarea de programe de finanțare a 

proiectelor culturale la nivel național. Suma aproximativă anuală: 100.000 lei 

RESURSE UMANE: Angajații Laboratorului de Conservare/ Restaurare 

REZULTATE AȘTEPTATE: Înființarea și perfecționarea compartimentului menționat.  

INDICATOR DE EVALUARE: Înființarea Laboratorului de Conservare/ Restaurare. Performanța 

acestor măsuri va putea fi analizata anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului 

de management, activitate coordonată de Consiliul Județean Sibiu.  

 

0.7.7 MUZEUL BIBLIOTECII JUDEȚENE ASTRA 
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OBIECTIV 0.3.2, 0.3.3, 0.3.4, 0.3.6, 0.3.7, 0.3.8, 0.3.9, 0.3.1.1, 0.3.1.3, 0.3.1.4, 0.3.1.5, 0.3.1.6, 

0.3.1.7, 0.3.1.8, 0.3.1.9 

  

 În anul 2015 de Ziua Națională se deschidea ceea ce este denumit Muzeul Asociaţiunii. Până 

în prezent el nu a devenit un punct reper de vizitare al Sibiului, nereușind sa treacă bariera unei simple 

expoziții, în ciuda dezideratului expus de cei care au gândit acest esențial proiect. Pentru a deveni un 

spațiu reper, Muzeul trebuie să se extindă, sa își adauge o serie de noi spaţii și să devină interactiv și 

mult mai atractiv pentru generațiile tinere.  

 

IMPACT: Național 

CONCEPT: Reorganizarea actualului Muzeu al Asociaţiunii și deschiderea sa către toate categoriile 

sociale, de vârstă și cultural profesional.  

ORGANIZARE: Proiectul va avea un coordonator. Spațiul muzeului și modul de prezentare vor fi 

regândite. Pe lângă spațiul existent care va fi reorganizat se vor alătura și alte spaţii. În primul rând 

saloanele bibliotecii inițiale ale Asociaţiunii vor fi deschise publicului larg. Un alt spațiu care va fi 

integrat este cabinetul „Andrei Oțetea”. De asemenea vom căuta a pune în valoare și alte spaţii pe 

care le considerăm pretabile acestui proiect. Muzeul se va axa pe punerea în valoare a conceptului 

original de Muzeu al Asociaţiunii, pe cartea veche aflată în inventarul instituției, pe obiectele și alte 

lucruri de valoare pe care le deținem dar și pe aparatura deținută de instituție în istoria sa. Multe din 

acestea vor trebui în cel mai bun caz restaurate. La acestea se va adauga și Colecția de artă care se va 

constitui în interiorul entității.  

 Un alt aspect pe care dorim să îl acoperim este atractivitatea sa către generațiile tinere, mult 

mai aplecate spre interacțiune și informare digitală. De altfel o mare parte din activitatea proiectului 

va fi de acest fel. Ne gândim la expoziții on-line, la emisiune și alte programe. Muzeul va avea 

propriul personal care se va ocupa de administrarea acestuia. Muzeul va avea propriul logo de 

promovare. Ulterior vom căuta soluții pentru amenajarea unui depozit al Muzeului.  

 

LOCALIZARE: În incinta Palatului ASTRA al Bibliotecii.  

MEDIATIZARE: Acest proiect va avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate 

atât activității sale dar și activității Bibliotecii dar și mesaje necesare pentru creșterea gradului de 

conștientizare asupra nevoii de cultură și cercetare. Vor exista modalități grafice de promovare, 

campanie online precum și în presa locală și națională.   

TERMEN: Permanent începând cu primul semestru al anului 2022. 

RESPONSABIL:  Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA împreună cu șeful Serviciului 

Cercetare Științifică 

RESURSE FINANCIARE: Bugetul proiectului va fi asigurat din fondurile proprii ale instituției, din 

suportul financiar al companiilor din județul Sibiu dar și din accesarea de programe de finanțare a 

proiectelor culturale la nivel național. Suma aproximativă anuală: 30.000 lei 

RESURSE UMANE: Angajații Serviciului Cercetare Științifică 

REZULTATE AȘTEPTATE: Creșterea anuală cu o treime a numărului de vizitatori fizici și virtuali. 

Dezvoltarea, modernizarea și perfecționarea compartimentului menționat. Creșterea numărului de 

activități al Bibliotecii a activităților atrase spre spaţiile Bibliotecii și creșterea veniturilor instituției 

și a vizibilității acesteia. 

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Performanța acestor măsuri va 

putea fi analizată anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, 

activitate coordonată de Consiliul Județean Sibiu.  
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0.7.8 INSTITUTUL DE CERCETARE AL BIBLIOTECII JUDEȚENE ASTRA  

 

OBIECTIV 0.3.2, 0.3.3, 0.3.1.3, 0.3.1.9 

 

La nivelul Bibliotecii Județene ASTRA s-a structurat un Institut de Cercetare denumit „Andrei 

Oțetea”. Este o inițiativă corectă dar care trebuie dezvoltată după parametrii vieții științifice din 

România. Acest proiect face parte din interesul nostru de a reoferi vizibilitatea națională a instituției 

și a brandului ASTRA ca entitate culturală de prim rang.  

 

IMPACT: Național și internațional 

CONCEPT: Dezvoltarea și organizarea unui Institut de Cercetare după normele naționale în vigoare.  

ORGANIZARE: Proiectul va avea un coordonator. Aceasta instituție va avea o tematică proprie de 

cercetare. De asemenea sub egida sa se vor publica reviste de specialitate precum și lucrări de 

specialitate. Personalul dedicat cercetării din cadrul Bibliotecii va face parte din acest institut. În 

același timp vom atrage și alți cercetători care se pot alătura demersului nostru. Institutul va avea 

propriul logo de promovare. Programul se va realiza și cu sprijinul editurii Armanis parte a structurii 

Bibliotecii Județene ASTRA. Bugetul proiectului va fi asigurat din fondurile proprii ale instituției dar 

și din accesarea de programe de finanțare a proiectelor culturale la nivel național. 

LOCALIZARE: La sediul Bibliotecii Județene ASTRA. 

MEDIATIZARE: Acest proiect va avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate 

atât activității sale dar și activității Bibliotecii dar și mesaje necesare pentru creșterea gradului de 

conștientizare asupra nevoii de cultură și cercetare. Vor exista modalități grafice de promovare, 

campanie online precum și în presa locală și națională. 

TERMEN: Permanent începând cu al doilea semestru al anului 2022. 

RESPONSABIL:  Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA împreună cu șeful Serviciului 

Cercetare Științifică 

RESURSE FINANCIARE: Bugetul proiectului va fi asigurat din fondurile proprii ale instituției, din 

suportul financiar al companiilor din județul Sibiu dar și din accesarea de programe de finanțare a 

proiectelor culturale la nivel național. Suma aproximativa anuala: 20.000 lei 

RESURSE UMANE: Angajații Serviciului Cercetare Științifică 

REZULTATE AȘTEPTATE: Dezvoltarea, modernizarea și perfecționarea compartimentului 

menționat. Creșterea numărului de activități al Bibliotecii a activităților atrase spre spaţiile Bibliotecii 

și creșterea veniturilor instituției și a vizibilității acesteia. 

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Performanța acestor măsuri va 

putea fi analizată anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, 

activitate coordonată de Consiliul Județean Sibiu.  

 

0.7.9 EXPOZIȚIILE BIBLIOTECII JUDEȚENE ASTRA  

 

OBIECTIV 0.3.1, 0.3.2, 0.3.3, 0.3.4, 0.3.5, 0.3.9, 0.3.1.1, 0.3.1.2, 0.3.1.3, 0.3.1.4, 0.3.1.5, 0.3.1.6, 

0.3.1.7, 0.3.1.8, 0.3.1.9, 0.3.2.0 

  

 Un mod excepțional de prezentare a patrimoniului și a ideilor și a cercetărilor ASTRA sunt 

expozițiile pe care le putem organiza anual. Acest proiect face parte din interesul nostru de a reoferi 

vizibilitatea națională a instituției și a brandului ASTRA ca entitate culturala de prim rang. Dorim sa 
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promovăm activitatea Bibliotecii și necesitatea accesului la cultură respectiv știință și la identificarea 

valorilor locale, naționale și europene.  

 Mai mult, proiectul include componenta educaţională, focalizată către comunitățile în care se 

vor organiza respectivele expoziții. Interesul nostru este acela de a crește numărul de sibieni care 

accesează serviciile oferite de Biblioteca Județeană ASTRA. 

 

IMPACT: Local, național și internațional 

CONCEPT: Organizarea de expoziții cu tematică dedicată valorilor culturale ale Bibliotecii Județene 

ASTRA.  

ORGANIZARE: Proiectul va avea un coordonator. Va exista un calendar de expoziții temporare, în 

locație sau itinerante, asumat anual. Fiecare angajat de specialitate va avea obligația de a propune și 

de a organiza o expoziție, cel puțin odată la doi ani. Este de dorit ca aceste expoziții să fie însoțite de 

dezbateri, de ateliere dedicate tinerilor. Pot fi expoziții de artă plastică, de istorie, de știință și tehnică, 

de carte. Toate aceste expoziții vor scoate în evidenţă patrimoniul deținut de Biblioteca ASTRA. 

Programul se va realiza și cu sprijinul editurii Armanis parte a structurii Bibliotecii Județene ASTRA. 

Bugetul proiectului va fi asigurat din fondurile proprii ale instituției, de către administrațiile locale și 

din suportul financiar al companiilor din județul Sibiu dar și din accesarea de programe de finanțare 

a proiectelor culturale la nivel național. 

LOCALIZARE: La sediul Bibliotecii Județene ASTRA dar și itinerante în diferite localități din 

județul Sibiu dar și din întreaga țara și chiar la nivel internațional. 

MEDIATIZARE: Acest proiect va avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate 

atât activității Bibliotecii dar și privind necesitatea dezvoltării activității culturale în mediile rurale și 

mici urbane. Vor exista modalități grafice de promovare, campanie online precum și în presa locala 

și naționala. 

TERMEN: Permanent începând cu primul semestru al anului 2022. 

RESPONSABIL:  Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA împreună cu șeful Serviciului 

Cercetare Științifică  

RESURSE FINANCIARE: Bugetul proiectului va fi asigurat din fondurile proprii ale instituției, din 

suportul financiar al companiilor din județul Sibiu dar și din accesarea de programe de finanțare a 

proiectelor culturale la nivel național. Suma aproximativă anuală: 30.000 lei 

RESURSE UMANE: Angajații Serviciului Cercetare Științifică și ai  Compartimentului de 

Marketing și Evenimente Culturale 

REZULTATE AȘTEPTATE: Organizarea anuală a cel puțin 40 de expoziții cu o frecvenţă zilnică 

de 150 de zile. Creșterea numărului de activități al Bibliotecii a activităților atrase spre spaţiile 

Bibliotecii și creșterea veniturilor instituției și a vizibilității acesteia. 

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Performanța acestor măsuri va 

putea fi analizată anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, 

activitate coordonată de Consiliul Județean Sibiu.  
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0.8 ACTIVITATEA DE MARKETING 

 

0.8.1 DOTAREA CU APARATURA NECESARĂ 

 

 OBIECTIV 0.3.4, 0.3.9, 0.3.1.2, 0.3.1.3, 0.3.1.9, 0.3.1.5, 0.3.1.6, 0.3.1.7, 0.3.1.9, 0.3.2.0 

 

 Dorința noastră este aceea de moderniza complet acest aspect al activității Bibliotecii. Intenția 

este aceea de a structura totul în interiorul unui studio digital și audio – video care va fi dotat cu 

aparatura necesară pentru a realiza filmări de calitate, fotografii de prezentare de asemenea de calitate 

precum și oricare alta formă de promovare a activității Bibliotecii și a valorilor sale.  

 

IMPACT: Național 

CONCEPT: Crearea unui studio audio video care să vină în sprijinul activității de promovare a 

instituției dar și de sprijinire a activităților bibliotecare, de cercetare și culturală pe care instituția le 

realizează sau le găzduiește.  

ORGANIZARE: Proiectul va avea un coordonator. Prin atragerea exclusiv de sponsorizări de 

fonduri nerambursabile vom crea și dota un studio care va putea să promoveze activitatea Bibliotecii 

prin variante video, audio, on-line și grafice. Ulterior acest studio va avea capacitatea de a realiza 

filme documentare, emisiune audio video și on-line și alte produse culturale și științifice.  

LOCALIZARE: La sediul Bibliotecii Județene ASTRA se va identifica un spațiu pentru amenajarea 

studioului.  

MEDIATIZARE: Deși el va fi în sine un mod de promovare și mediatizare, în momentul în care va 

crea conținut cu caracter științific și cultural, acesta va avea un protocol de mediatizare, mesajele 

urmând a fi dedicate atât activității Bibliotecii dar și necesare pentru creșterea gradului de 

conștientizare asupra nevoii de lectură și cercetare. Vor exista modalități grafice de promovare. 

TERMEN: Permanent începând cu primul semestru al anului 2023 

RESPONSABIL: Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA și șeful Serviciului 

Administrativ. 

RESURSE FINANCIARE: Bugetul proiectului va fi asigurat din fondurile proprii ale instituției, din 

suportul financiar al companiilor din județul Sibiu dar și din accesarea de programe de finanțare a 

proiectelor culturale la nivel național. Suma aproximativă anuală: 100.000 lei 

RESURSE UMANE: Angajații Compartimentului de Marketing și Evenimente Culturale. 

REZULTATE AȘTEPTATE: Înființarea studioului audio video propriu al Bibliotecii. Creșterea 

calității dotărilor digitale și audio/ video ale instituției. 

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Performanța acestor măsuri va 

putea fi analizată anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, 

activitate coordonată de Consiliul Județean Sibiu. 

 

0.8.2 CREȘTEREA MEDIATIZĂRII BIBLIOTECII JUDEȚENE ASTRA  

 

OBIECTIV 0.3.9, 0.3.1.5, 0.3.1.6, 0.3.2.0 

 

 Acest proiect este unul necesar pentru Biblioteca Județeană ASTRA. O analiză recentă 

realizată de turnulsfatului.ro ne arată că Biblioteca nu este îndeajuns prezentă on-line. În clasamentul 

instituțiilor de cultura realizat în baza numărului de urmăritori, Biblioteca nu se regăsește deși pagina 
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Facebook are o vechime de aproape zece ani. În ciuda postărilor dese, acest lucru ne arată că 

activitatea fizică și on-line nu este atractivă pentru mediul digital. Un plus timid este în cazul aplicației 

Instragram, deschisă la propunerea subsemnatului în urma cu trei ani, unde Biblioteca devansează 

alte instituții dar încă nu reușește să depășească 1000 de urmăritori abonați.  De aceea 

considerăm că întreaga activitate on-line a Bibliotecii trebuie regândită. Activitățile paginilor on-line 

trebuie corelate. Trebuie deschise alte pagini de socializare în vogă în acest moment, mai ales cele 

urmărite de anumite categorii de vârsta, cum este o viitoare pagină de Tik Tok a Bibliotecii dedicată 

tinerilor care apelează la serviciile Bibliotecii. Vom crea posibilitatea existenței de ambasadori digitali 

independenți ai instituției.  

 De asemenea, activitatea Bibliotecii trebuie sa aibă parteneriate puternice în zona digitală 

culturală, locală și națională, care astfel vor mediatiza constant și cu impact activitatea instituției și 

vom reuși astfel a ne crea o piață de urmăritori care primesc constant permanent informații legate de 

activitatea noastră.  

 Nu trebuie sa omitem nici parteneriatele cu presa scrisă și on-line locală și națională. Acestea 

nu trebuie să exista numai prin transmiterea de comunicate de presă dar mai degrabă prin gândirea de 

campanii comune, de episoade constante de informare, cum este cel dezvoltat deja de Biblioteca 

ASTRA cu Tribuna și dedicat memoriei culturale zilnice. Nu în ultimul rând considerăm ca toate 

instituțiile culturale din județul Sibiu au obligația de a se promova una pe cealaltă.  

 

IMPACT: Local și național  

MEDIATIZARE: Acest proiect va avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate 

atât activității Bibliotecii dar și necesare pentru creșterea gradului de conștientizare asupra nevoii de 

lectura și cercetare. Vor exista modalități grafice de promovare, campanie online. 

TERMEN: Permanent începând cu primul semestru al anului 2022 

RESPONSABIL: Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA 

RESURSE FINANCIARE:  Bugetul proiectului va fi asigurat din fondurile proprii ale instituției, 

din suportul financiar al companiilor din județul Sibiu. Suma aproximativă anuală: 60.000 lei 

RESURSE UMANE:  Angajații Serviciului Administrativ și al Compartimentului de Marketing și 

Evenimente Culturale 

REZULTATE AȘTEPTATE: Creșterea la 1000 de utilizatori ai contului Instagram și la 9000 de 

utilizatori ai contului Facebook precum și creșterea cu o treime a utilizatorilor ai platformelor on-line. 

Crearea a cel puțin o nouă platformă de prezentarea a instituției. Toate acestea trebuie atinse la finalul 

anului curent. Creșterea numărului de activități al Bibliotecii a activităților atrase spre spaţiile 

Bibliotecii și creșterea veniturilor instituției și a vizibilității acesteia. 

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Înregistrarea în bazele de date 

digitale din România. Performanța acestor măsuri va putea fi analizată anual prin activitatea de 

evaluare a directorului general și a actului de management, activitate coordonată de Consiliul 

Județean Sibiu.  

 

0.8.3 IMAGINEA CORPORATE ȘI IDENTITATEA UNITARA 

 

OBIECTIV 0.3.1.5, 0.3.1.6, 0.3.2.0 

  

 Biblioteca trebuie să fie primitoare, călduroasă și zâmbitoare încă din momentul în care se 

pășește în interiorul sau. În același timp, dorind a fi un etalon cultural național, Biblioteca trebuie a 

își promova o imagine unitară.  

 Propunem o serie de acțiuni prin care credem că vom reuși crearea unei imagini atât primitoare 

dar în același timp serioase și etalonante. Astfel personalul activ în relația cu publicul va prezent 
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aceeași ținută, identificând astfel și o culoare a Bibliotecii, atât iarna dar și vara angajații instituției 

vor avea o ținută identică adecvată sezonului, elegantă. Avem în vedere ca toți angajații de la cei care 

asigura paza la personalul calificat să prezinte aceeași vestimentație, incluzând aici măști anti Covid, 

tricouri, veste și alte accesorii. Cu toții vor avea badge-uri de recunoaștere.  

 Biblioteca va avea un antet identic prezent pe toate documentele emise. Va avea o siglă 

modernă adecvată prezentului dar care va recupera tradiția istorică. Aceasta sigla va fi însoțită de un 

tip de acte care vor însoți orice prezenţă a Bibliotecii, de la mape personalizate, la agende și alte astfel 

de materiale. Interesul nostru este acela de a face recognoscibilă imaginea Bibliotecii în orice moment 

și cu prilejul oricărei prezenţe fizice sau on-line a acesteia. Este de dorit ca unele proiecte sa își 

dezvolte proprie imagine congruentă cu cea a instituției.  

 Paralel va exista o un logo și un jingle on-line care va însoți toate prezentările digitale ale 

instituției. Ne gândim a lansa un concurs național pentru identificarea viitoarei imagini a Bibliotecii. 

În mediul on-line vom dori a identifica o serie de hastaguri precum #astra, #astraSibiu, 

#astraRomania, #astraCultura, #astraBiblioteca, #astraCarte, #astraTransylvania care sa însoțească 

permanent comunicarea noastră, astfel fiind mai ușor de identificat activitatea on-line. Este de dorit 

ca unele proiecte sa își dezvolte proprie imagine congruentă cu cea a instituției.  

 Activitatea de promovare a activității Bibliotecii se va realiza fizic prin afișe, mash-uri 

arborate pe clădire, stickere și alte modalități, iar on-line prin bannere prezente pe alte platforme 

digitale. Programul se va realiza și cu sprijinul editurii Armanis parte a structurii Bibliotecii Județene 

ASTRA.  

 

TERMEN: Permanent începând cu primul semestru al anului 2022 

RESPONSABIL: Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA și șeful Serviciului 

Administrativ 

RESURSE FINANCIARE: Bugetul proiectului va fi asigurat din fondurile proprii ale instituției, din 

suportul financiar al companiilor din județul Sibiu. Suma aproximativă anuală: 50.000 lei 

RESURSE UMANE: Toți angajații instituției. 

REZULTATE AȘTEPTATE: Crearea unei imagini unitare fizice și on-line a Bibliotecii Județene 

ASTRA. 

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Performanța acestor măsuri va 

putea fi analizată anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, 

activitate coordonată de Consiliul Județean Sibiu.  
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0.8 ACTIVITATEA DE MARKETING 

  

0.8.4 ACTIVITATEA ON-LINE 

 

 Acest program complex pe care îl propunem face parte din interesul nostru de a reoferi 

vizibilitatea națională a instituției și a brandului ASTRA ca entitate culturală de prim rang. Dorim să 

promovam activitatea Bibliotecii și necesitatea accesului la lectură și cultură respectiv știință și la 

identificarea valorilor locale, naționale și europene.  

 Din aceste motive considerăm că este necesar de a veni în întâmpinarea lor cu modele de 

activități și acțiuni moderne, expandând activitatea Bibliotecii și în afara spațiului administrativ, 

propriu-zis. Cum în prezent, așa cum toate studiile dedicate pieţii culturale o arată, interacțiunea 

principală a cetățeanului este prin mediul on-line, credem că Biblioteca Județeană ASTRA la fel ca 

toate celelalte instituții de cultura din România trebuie să își axeze activitatea și spre acest mediu. 

 

0.8.4.1 AGORA ASTRA 

 

OBIECTIV 0.3.2, 0.3.3, 0.3.9, 0.3.1.2, 0.3.1.3, 0.3.1.4, 0.3.1.5, 0.3.1.6, 0.3.2.0 

   

IMPACT: Național 

CONCEPT: Crearea unei platforme digitale care să adune opiniile și perspectivele culturale ale 

mediului local sibiana și ulterior a celui național.  

ORGANIZARE: Proiectul va avea un coordonator. Se va crea o platforma denumită Agora ASTRA. 

Se identifică o serie de personalități sibiene și apoi naționale și chiar internaționale care devin autori 

cu cont. Minim 30 de persoane sunt necesare pentru a exista conținut. Teme abordate vor fi literatură, 

istorie, cultură, și management cultural. Prin acest proiect ne apropiem o serie de personalități ale 

Sibiului și nu numai, din toate domeniile, pentru a deveni parteneri de dialog. Aceștia pot susține 

proiectele noastre prin  filmări pe ASTRA TV, pe Podcastul ASTRA, participând la dezbateri, 

cercetări. Programul se va realiza și cu sprijinul editurii Armanis parte a structurii Bibliotecii Județene 

ASTRA.  

LOCALIZARE: Platformele digitale ale instituției.  

MEDIATIZARE: Acest proiect va avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate 

atât activității Bibliotecii dar și necesare pentru creșterea gradului de conștientizare asupra nevoii de 

lectura și cercetare. 

TERMEN: Permanent începând cu primul semestru al anului 2022 

RESPONSABIL:  Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA 

RESURSE FINANCIARE: Bugetul proiectului va fi asigurat din suportul financiar al companiilor 

din județul Sibiu. Suma aproximativă anuală: 10.000 lei 

RESURSE UMANE: Angajații Compartimentului de Marketing și Evenimente Culturale 

REZULTATE AȘTEPTATE: Atragerea unui număr de cel puțin 30 de autori cu cont și crearea 

propriu zisă a platformei până la finalul anului 2022. Transformarea proiectului într-o platformă 

culturală de importanță națională.  

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Analiza datelor de utilizare 

virtuala, mediatizarea proiectului. Performanța acestor măsuri va putea fi analizată anual prin 

activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, activitate coordonată de 

Consiliul Județean Sibiu. 
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0.8.4.2 ASTRA TV 

 

OBIECTIV 0.3.2, 0.3.9, 0.3.1.2, 0.3.1.3, 0.3.1.4, 0.3.1.5, 0.3.1.6, 0.3.2.0 

   

IMPACT: Național 

CONCEPT: Crearea unor proiecte on-line de promovare a activității Bibliotecii dar și a lumii 

culturale din județul Sibiu și nu numai.  

ORGANIZARE: Programul va avea un coordonator. Crearea de proiecte on-line precum, Omul și 

Cartea. Podcastul ASTRA. Cartea Săptămânii. Aniversarea zilnică/ #onthisday, transmiterea 

vernisajelor, evenimentelor, conferințelor ASTRA. Toate se vor transmite pe canalul Youtube al 

Bibliotecii, denumit ASTRA TV. Se poate prelua live pe Facebook, story pe Instagram și Tik Tok. Se 

integrează și în proiectul pe Agora ASTRA. Tematica va fi una diversă cuprinzând teme din literatură, 

istorie, teatru, societate, teologie, şamd. Vor fi identificate personalități care să modereze și să își 

organizeze propria emisiune. Vor fi identificați parteneri care vor susține diferitele proiecte.  

LOCALIZARE: La sediul Bibliotecii Județene ASTRA și evident în mediul on-line. Filmările pot fi 

realizate în Sala de Festivități, Sala Patrimoniu, Grădina ASTRA, Pe Acoperiș, Depozitul de Carte. 

MEDIATIZARE: Acest proiect va avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate 

atât activității Bibliotecii dar și necesare pentru creșterea gradului de conștientizare asupra nevoii de 

lectura și cultura.  Vor exista modalități grafice de promovare. Se pot gândi în parteneriat cu un organ 

de presa locală.  

TERMEN: Permanent începând cu primul semestru al anului 2022 

RESPONSABIL:  Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA 

RESURSE FINANCIARE: Bugetul proiectului va fi asigurat din fondurile proprii ale instituției, din 

suportul financiar al companiilor din județul Sibiu dar și din accesarea de programe de finanțare a 

proiectelor culturale la nivel național. Suma aproximativă anuală: 20.000 lei 

RESURSE UMANE: Angajații Compartimentului de Marketing și Evenimente Culturale 

REZULTATE AȘTEPTATE: Crearea a cel puțin 30 de ediții și structurarea propriu zisă a platformei 

până la finalul anului 2022. Transformarea proiectului într-o platformă culturală de importanță 

națională.  

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Analiza datelor de utilizare 

virtuala, mediatizarea proiectului. Performanța acestor măsuri va putea fi analizată anual prin 

activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, activitate coordonată de 

Consiliul Județean Sibiu. 

  

0.8.4.3ASTRA APP 

 

OBIECTIV 0.3.2, 0.3.3, 0.3.9, 0.3.1.2, 0.3.1.3, 0.3.1.4, 0.3.1.5, 0.3.1.6, 0.3.2.0 
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IMPACT: Național 

CONCEPT: Crearea unei platforme digitale pretabilă telefoniei mobile inteligente care să ofere 

permanent informații la zi despre activitatea Bibliotecii Județene ASTRA dar și posibilitatea 

verificării interacțiunii proprii cu serviciile instituției.  

ORGANIZARE: Proiectul va avea un coordonator. Se va crea o platforma on-line care va permite 

accesul permanent în platformele Android și IOs. Prin instalarea aplicației poți avea acces direct la 

platformele on-line ale instituției, la abonamentul propriu și la calendarul de activități al Bibliotecii.  

LOCALIZARE: Platformele digitale ale instituției.  

MEDIATIZARE: Acest proiect va avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate 

atât activității Bibliotecii dar și necesare pentru creșterea gradului de conștientizare asupra nevoii de 

lectura și cercetare. 

TERMEN: Permanent începând cu primul semestru al anului 2022 

RESPONSABIL:  Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA 

RESURSE FINANCIARE: Bugetul proiectului va fi asigurată din suportul financiar al companiilor 

din județul Sibiu. Suma aproximativă anuală: 20.000 lei 

RESURSE UMANE: Angajații Compartimentului de Marketing și Evenimente Culturale 

REZULTATE AȘTEPTATE: Crearea propriu zisă a aplicației și atingerea a cel puțin 100 de instalări 

virtuale.   

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Analiza datelor de utilizare 

virtuală, mediatizarea proiectului, numărul de instalări ale aplicației. Performanța acestor măsuri va 

putea fi analizată anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, 

activitate coordonată de Consiliul Județean Sibiu.  
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0.9 EVENIMENTE ȘI PROIECTE PROPUSE SPRE ORGANIZARE 

 

0.1 ASTRA 160 

 

OBIECTIV 0.3.2, 0.3.3, 0.3.9, 0.3.1.2, 0.3.1.3, 0.3.1.4, 0.3.1.6, 0.3.1.9 

 

 Acest proiect face parte din interesul nostru de a reoferi vizibilitatea națională a instituției și 

a brandului ASTRA ca entitate culturală de prim rang. Sub egida ASTRA 160 (marcarea celor 160 de 

ani de la înființarea Asociaţiunii), dorim sa promovăm activitatea Bibliotecii și necesitatea accesului 

la cultură și la identificarea valorilor locale, naționale și europene. Proiectul inițiat de către Biblioteca 

Județeană ASTRA în anul 2021 trebuie să continue și în anii următori.  

 

IMPACT: Local, național și internațional  

CONCEPT: Organizarea de evenimente dedicate valorilor istorice ale ASTRA.  

ORGANIZARE: Proiectul va avea un coordonator din cadrul instituției. Este de dorit ca aceste 

evenimente să fie de diferite tipuri, precum expoziții, dezbateri, ateliere, lansări de carte, conferințe. 

Pot fi dedicate artei plastice, istoriei ASTRA, științei, tehnicii dar mai ales cărților. Programul se va 

realiza și cu sprijinul editurii Armanis parte a structurii Bibliotecii Județene ASTRA.  

LOCALIZARE: Ne adresăm întregului județ Sibiu, nu dorim a limita activitatea doar la teritoriul 

municipiului Sibiu. Ne adresăm de asemenea și spațiului național. Suntem interesați de a organiza 

aceste expoziții în Republica Moldova, în teritoriile cu o majoritate etnică românească. 

MEDIATIZARE: Acest proiect va avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate 

atât activității Bibliotecii dar și privind necesitatea dezvoltării activității culturale la nivel național. 

Vor exista modalități grafice de promovare, campanie online precum și în presa locală, națională și 

internațională. 

TERMEN: Permanent pe durata mandatului de management.   

RESPONSABIL: Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA împreună cu echipa de 

conducere 

RESURSE FINANCIARE: Bugetul proiectului va fi asigurat din suportul financiar al companiilor 

din județul Sibiu dar și din accesarea de programe de finanțare a proiectelor culturale la nivel național. 

Suma aproximativă anuală: 40.000 lei 

RESURSE UMANE: Angajații Angajații Serviciului Cercetare Științifică, Bibliotecar și al 

Compartimentului de Marketing și Evenimente Culturale 

REZULTATE AȘTEPTATE: Organizarea în 2022 a 3 evenimente sub egida ASTRA 160. Acestea 

vor fi utilizate de un minim de 1000 de vizitatori. Creșterea numărului de activități al Bibliotecii a 

activităților atrase spre spaţiile Bibliotecii și creșterea veniturilor instituției și a vizibilității acesteia. 

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Evaluarea numărului de 

utilizatori, a raportului de mediatizare și a veniturilor atrase. Performanța acestor măsuri va putea fi 

analizată anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, 

activitate coordonată de Consiliul Județean Sibiu. 

 

0.2 CENTRUL SI HUBUL CULTURAL 

 

OBIECTIV 0.3.2, 0.3.9, 0.3.1.2, 0.3.1.3, 0.3.1.4, 0.3.1.6, 0.3.1.9, 0.3.2.0 
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 Acest proiect face parte din interesul nostru de a reoferi vizibilitatea națională a instituției și 

a brandului ASTRA ca entitate culturală de prim rang. Dorim să promovăm activitatea Bibliotecii și 

necesitatea accesului la cultură și la identificarea valorilor locale, naționale și europene. Din aceste 

motive considerăm că este necesar de a veni în întâmpinarea lor cu modele de activități și acțiuni 

moderne, expandând activitatea Bibliotecii și în afara spațiului administrativ, propriu-zis. 

 Modelul este unul inedit pentru municipiul Sibiu, nemaifiind organizat dar fiind necesar 

pentru dezvoltarea culturală a orașului și județului. Din punct de vedere administrativ o considerăm 

cea mai importanța inovație pe care dorim să o dezvoltăm în următorii ani.  

 

IMPACT: Local și național.  

CONCEPT: Sub patronajul unor personalități culturale locale (de exemplu dl. Dan Perjovschi) se va 

organiza un spațiu care poate deveni spațiul de desfășurare și organizare a artiștilor din Sibiu, a 

evenimentelor din Sibiu și a structurilor din Sibiu, altele decât cele care dețin spaţii proprii de 

desfășurare.  

ORGANIZARE: Proiectul va avea un coordonator și o echipă specializată din cadrul instituției. Va 

exista un spațiu dedicat, o identitate proprie de comunicare precum și agenda proprie de activități.  

Bugetul proiectului va fi asigurat din fondurile proprii ale instituției dar și din accesarea de programe 

de finanțare a proiectelor culturale la nivel național. 

LOCALIZARE: Etajul 5 al Corpului B al sediului Bibliotecii Județene ASTRA.  

MEDIATIZARE: Acest proiect va avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate 

atât activității Bibliotecii dar și necesare pentru creșterea gradului de conștientizare asupra nevoii de 

cultura. Va fi un proiect cu brand propriu. Sub egida sa, se vor organiza evenimente și modalități 

grafice de promovare, campanii proprii online precum și mediatizare proprie în presa locala și 

naționala. 

TERMEN: Permanent începând cu al doilea semestru al anului 2022.   

RESPONSABIL:  Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA 

RESURSE FINANCIARE: Bugetul proiectului va fi asigurat din suportul financiar al companiilor 

din județul Sibiu dar și din accesarea de programe de finanțare a proiectelor culturale la nivel național. 

Suma aproximativă anuală: 20.000 lei 

RESURSE UMANE: Angajații Compartimentului de Marketing și Evenimente Culturale 

REZULTATE AȘTEPTATE: Semnarea și concretizarea a cel puțin trei parteneriate în anul 2022 și 

utilizarea spațiului pentru cel puțin același număr de evenimente. Creșterea numărului de activități al 

Bibliotecii a activităților atrase spre spatiile Bibliotecii și creșterea veniturilor instituției și a 

vizibilității acesteia. 

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Evaluarea numărului de 

utilizatori, a raportului de mediatizare. Performanța acestor măsuri va putea fi analizată anual prin 

activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, activitate coordonată de 

Consiliul Județean Sibiu. 

 

0.3 FORUMUL CULTURAL DE LA SIBIU 

 

OBIECTIV 0.3.2, 0.3.9, 0.3.1.2, 0.3.1.3, 0.3.1.4, 0.3.1.5, 0.3.1.6, 0.3.1.9, 0.3.2.0 

 

 Modelul este unul inedit, nemaifiind organizat pe teritoriul României. De aceea îl considerăm 

cea mai mare provocare a actului de management din următorii ani. O agora care sa adune cei mai 

buni specialiști români în management cultural este utilă din toate punctele de vedere. Ea poate deveni 
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locul schimburilor de idei, al receptării de noi strategii și informații precum și a nașterii de noi proiecte 

și locuri culturale.  

 

IMPACT: Local, național și internațional  

CONCEPT: Organizarea de evenimente dedicate managementului cultural.  

ORGANIZARE: Proiectul va avea un coordonator din cadrul instituției. Proiectul se va organiza 

anual pe durata a unei săptămâni. Pe lângă dezbaterile propriu zise, ne dorim organizarea de 

evenimente culturale precum lansări de carte, expoziții, ateliere, emisiuni online, emisiuni radio – tv.  

LOCALIZARE: Sediile Bibliotecii Județene ASTRA, Palatul și Corpul B, precum și alte locații, 

outdoor și indoor, specializate din municipiul Sibiu.  

MEDIATIZARE: Acest proiect va avea un protocol de mediatizare și propriu brand, mesajele 

urmând a fi dedicate atât activității Bibliotecii dar și privind necesitatea dezvoltării activității culturale 

la nivel național. Vor exista modalități grafice de promovare, campanie online precum și în presa 

locală, națională și internațională. 

TERMEN: Permanent începând cu anul 2023. O ediție în fiecare an.   

RESPONSABIL:  Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA 

RESURSE FINANCIARE: Bugetul proiectului va fi asigurat din suportul financiar al companiilor 

naționale dar și din accesarea de programe de finanțare a proiectelor culturale la nivel național și din 

parteneriate cu centrele culturale din România. Suma aproximativă anuală: 300.000 lei 

RESURSE UMANE: Angajații Compartimentului de Marketing și Evenimente Culturale 

REZULTATE AȘTEPTATE: Organizarea unui eveniment anual cu participarea a cel puțin 100 de 

utilizatori. Creșterea numărului de activități al Bibliotecii a activităților atrase spre spaţiile Bibliotecii 

și creșterea veniturilor instituției și a vizibilității acesteia. 

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Evaluarea numărului de 

utilizatori, a raportului de mediatizare și a veniturilor atrase. Performanța acestor măsuri va putea fi 

analizată anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, 

activitate coordonată de Consiliul Județean Sibiu. 

 

0.4 SEZONUL CULTURAL RURAL 

 

OBIECTIV 0.3.2, 0.3.9, 0.3.1.2, 0.3.1.3, 0.3.1.4, 0.3.1.5, 0.3.1.6, 0.3.1.9, 0.3.2.0 

 

 Ne dorim identificarea de localități unde Biblioteca Județeană ASTRA poate deveni partener 

cultural. Proiectele majore se vor realiza prin și cu aportul Bibliotecii. Ea va asigura conceptul 

cultural, sprijinul organizatoric principal și liniile de mediatizare. Un target important este organizarea 

ulterioară de biblioteci sătești.  

 Modelul este unul inedit, nemaifiind organizat pe teritoriul României. În acest moment 

calitatea actului cultural din mediul rural din județul Sibiu este de bună calitate, doar punctual, prin 

cele câteva evenimente care deja se organizează. În majoritatea comunităților rurale actul cultural este 

practic inexistent. Credem ca este obligația instituțiilor majore de cultură din județ sa intervină pentru 

a ameliora starea de fapt.  

 Acest concept face parte din interesul nostru de deschidere și de promovare a activității 

Bibliotecii, de a promova necesitatea accesului la cultură. Mai mult, proiectul include componenta 

educatională necesară comunităților rurale din județul Sibiu. Interesul nostru este acela de a crește 

numărul de sibieni care accesează serviciile oferite de Biblioteca Județeană ASTRA. 
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IMPACT: Local.  

CONCEPT: Proiectul trebuie dezvoltat în coordonare cu administrațiile locale, cu parohiile din 

localități și împreună cu instituțiile culturale din localitate (dacă ele exista) dar și cele din municipiul 

Sibiu. În cadrul acestui proiect se pot organiza evenimente cum sunt mini concerte, expoziții, 

dezbateri, lansări de carte, mini spectacole teatrale, ateliere de legat cărți, de interpretat și de citit, dar 

și alte forme de organizare. Principalele teme care vor fi abordate sunt educația prin cultură în rândul 

tinerilor din localitate, identificarea de viitoare proiecte locale care sa devină independente și 

multianuale, promovarea valorilor culturale și identitare locale, promovarea instituțiilor de cultură 

locale, promovarea artiștilor locali. Toate aceste teme vor fi prezente prin în cadrul proiectului prin 

evenimente specifice.  

ORGANIZARE: Proiectul va avea un coordonator din cadrul instituției. Biblioteca Județeană 

ASTRA va identifica localitățile unde se pot desfășura proiecte. Luna de organizare: iunie sau 

octombrie. Astfel într-o lună se va realiza un calendar și o hartă care va strânge toate evenimentele 

propuse.  

LOCALIZARE: Localitățile în care se vor organiza evenimentele vor fi stabilite anual. Ne adresam 

tuturor localităților rurale nu numai reședințelor de comună.  

MEDIATIZARE: Acest proiect va avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate 

atât activității Bibliotecii dar și privind necesitatea dezvoltării activității culturale în mediile rurale. 

Vor exista modalități grafice de promovare, campanie online precum și în presa locala și națională. 

TERMEN: Permanent începând cu anul 2023. O ediție în fiecare an.   

RESPONSABIL:  Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA 

RESURSE FINANCIARE: Finanțarea se va face prin aportul bugetar al localităților, prin susținerea 

marilor companii economice din județ dar și prin susținerea financiară a instituțiilor implicate. Suma 

aproximativă anuală: 50.000 lei 

RESURSE UMANE: Angajații Serviciului Cercetare Științifică, Bibliotecar și al Compartimentului 

de Marketing și Evenimente Culturale 

REZULTATE AȘTEPTATE: Organizarea a unei ediții anuale cu cel puțin cinci evenimente și minim 

100 de utilizatori. Creșterea numărului de activități al Bibliotecii a activităților atrase spre spaţiile 

Bibliotecii și creșterea veniturilor instituției și a vizibilității acesteia. 

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Evaluarea numărului de 

utilizatori, a raportului de mediatizare și a veniturilor atrase. Performanța acestor măsuri va putea fi 

analizată anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, 

activitate coordonata de Consiliul Județean Sibiu. 

 

0.5 SEZONUL ASTRA la MEDIAȘ 

 

OBIECTIV 0.3.2, 0.3.9, 0.3.1.2, 0.3.1.3, 0.3.1.4, 0.3.1.5, 0.3.1.6, 0.3.1.9, 0.3.2.0 

 

 Ne dorim organizarea unei luni culturale la Mediaș. Prin acest proiect Biblioteca Județeană 

ASTRA devine partenerul cultural strategic al municipiului Mediaș. Biblioteca va asigura conceptul 

cultural, sprijinul organizatoric principal și liniile de mediatizare.  

 Modelul este unul inedit, nemaifiind organizat pe teritoriul României. În acest moment 

calitatea actului cultural din municipiul Mediaș este învechit atât prin temele alese dar și prin 

funcționarea instituțională existentă. Credem că astfel de comunități trebuie să își updateze actul 

cultural pentru a aborda modern implicarea culturală în comunitate. Mediaşul așezat între situl 

UNESCO, Sighișoara și Capitala Culturală Europeană, Sibiu are această obligație dar și oportunitate 

de a se moderniza din acest punct de vedere.  
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 Acest concept face parte din interesul nostru de deschidere și de promovare a activității 

Bibliotecii, de a promova necesitatea accesului la cultură. Mai mult, proiectul include componenta 

educatională necesara comunității medieşene. Interesul nostru este acela de a crește numărul de 

sibieni care accesează serviciile oferite de Biblioteca Județeană ASTRA. 

 

IMPACT: Local dar cu mediatizare națională.  

CONCEPT: Proiectul trebuie dezvoltat în coordonare cu Primăria municipiului Mediaș și împreună 

cu instituțiile culturale din localitate dar și cele din municipiul Sibiu.  În cadrul acestui proiect se pot 

organiza concerte, expoziții, dezbateri, lansări de carte, mini spectacole de muzică/ teatru, activități 

pentru tineri. Principalele teme care vor fi abordate sunt educația prin cultură în rândul tinerilor din 

localitate, identificarea de viitoare proiecte locale care să devină independente și multianuale, 

promovarea valorilor culturale și identitare locale, promovarea instituțiilor de cultura locale, 

promovarea artiștilor locali. Toate aceste teme vor fi prezente în cadrul proiectului prin evenimente 

specifice.  

ORGANIZARE: Proiectul va avea un coordonator din cadrul instituției. Luna de organizare: iunie 

sau octombrie. Se va semna un protocol în acest sens. Astfel într-o lună se va realiza un calendar care 

va strânge toate evenimentele propuse.  

LOCALIZARE: municipiul Mediaș, în locații standard dar și alternative. Se pot astfel identifica 

locații inedite de exprimare culturală și artistică care pot astfel să devină focus point-uri și pentru alte 

evenimente culturale. Un exemplul poate fi curtea interioară a Muzeului de Istorie sau interiorul 

turnurilor de fortificație existente sau halele industriale din localitate.  

MEDIATIZARE: Acest proiect va avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate 

atât activității Bibliotecii dar și privind necesitatea dezvoltării activității culturale în mediile urbane. 

Vor exista modalități grafice de promovare, campanie online precum și în presa locală și națională. 

TERMEN: Permanent începând cu anul 2022. O ediție în fiecare an.   

RESPONSABIL:  Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA 

RESURSE FINANCIARE: Finanțarea se va face prin aportul bugetar al municipiului Mediaș, prin 

susținerea marilor companii economice din municipiu dar și prin susținerea financiara a instituțiilor 

implicate. Suma aproximativă anuală: 80.000 lei 

RESURSE UMANE: Angajații Serviciului Bibliotecar și al Compartimentului de Marketing și 

Evenimente Culturale 

REZULTATE AȘTEPTATE: Organizarea a unei ediții anuale cu cel puțin cinci evenimente și minim 

100 de utilizatori. Creșterea numărului de activități al Bibliotecii a activităților atrase spre spaţiile 

Bibliotecii și creșterea veniturilor instituției și a vizibilității acesteia. 

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Evaluarea numărului de 

utilizatori, a raportului de mediatizare și a veniturilor atrase. Performanța acestor măsuri va putea fi 

analizată anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, 

activitate coordonată de Consiliul Județean Sibiu. 

 

0.6 CONFERINȚELE ASTRA 

 

OBIECTIV 0.3.2, 0.3.3, 0.3.9, 0.3.1.2, 0.3.1.3, 0.3.1.4, 0.3.1.5, 0.3.1.6, 0.3.1.9, 0.3.2.0 

 

 Acest proiect face parte din interesul nostru de a deschide și de promovare a activității 

Bibliotecii, de a promova necesitatea accesului la cultură și știință. Proiectul include, de asemenea, și 

componenta educatională îndreptată către toate categoriile de vârsta din municipiul și județul Sibiu.  
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IMPACT: Local și național 

CONCEPT: Organizarea de discuții publice pe teme culturale sau organizațional culturale. Tematica 

abordată de către amfitrioni va fi structurată pe viziunea Bibliotecii.  

ORGANIZARE: Proiectul va avea un coordonator din cadrul instituției. Întâlnirile vor fi organizate 

de către amfitrioni aleși dintre personalitățile culturale ale Sibiului. Conferințele se vor organiza ori 

de câte ori sunt solicitate de amfitrioni. Partenerii strategici ai proiectului vor fi Universitatea Lucian 

Blaga din Sibiu și Academia Forțelor Terestre din Sibiu. Ele vor fi organizate cu public sub forma 

întâlnirilor academice. În același timp vor fi transmise online prin intermediul ASTRA TV. Cu ajutorul 

editurii proprii, aceste Conferințe vor fi publicate într-un volum anual. Conferințele pot fi organizate 

în diferite localități din județul Sibiu, partenerii proiectului urmând sa suporte cheltuielile adiacente. 

Programul se va realiza și cu sprijinul editurii Armanis parte a structurii Bibliotecii Județene ASTRA.  

LOCALIZARE: Ne adresam întregului județ Sibiu, nu dorim a limita activitatea doar la teritoriul 

municipiului Sibiu.  

MEDIATIZARE: Acest proiect va avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate 

atât activității Bibliotecii dar și privind necesitatea dezvoltării activității culturale în mediile rurale și 

mici urbane. Vor exista modalități grafice de promovare, campanie online precum și în presa locală 

și națională. 

TERMEN: Permanent începând cu al doilea semestru al anului 2022.  

RESPONSABIL:  Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA și șeful Serviciului Cercetare 

Științifică.  

RESURSE FINANCIARE: Bugetul proiectului va fi asigurat din fondurile proprii ale instituției, de 

către administrațiile locale și din suportul financiar al companiilor din județul Sibiu dar și din 

accesarea de programe de finanțare a proiectelor culturale la nivel național sau internațional.  Suma 

aproximativă anuală: 10.000 lei 

RESURSE UMANE: Angajații Serviciului Cercetare Științifică și ai Compartimentului de 

Marketing și Evenimente Culturale 

REZULTATE AȘTEPTATE: Organizarea a unei ediții anuale cu cel puțin cinci evenimente și minim 

100 de utilizatori. Creșterea numărului de activități al Bibliotecii a activităților atrase spre spatiile 

Bibliotecii și creșterea veniturilor instituției și a vizibilității acesteia. 

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Evaluarea numărului de 

utilizatori, a raportului de mediatizare și a veniturilor atrase. Performanța acestor măsuri va putea fi 

analizată anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, 

activitate coordonată de Consiliul Județean Sibiu. 

 

0.7 CINEMATECA ASTRA 

 

OBIECTIV 0.3.2, 0.3.9, 0.3.1.2, 0.3.1.3, 0.3.1.4, 0.3.1.5, 0.3.1.6, 0.3.1.9, 0.3.2.0 

  

 Biblioteca Județeană ASTRA deține un fond important de filme digitizate. Fondul de 19.576 

de documente multimedia nu a fost, din păcate, exploatat corespunzător de către echipa Bibliotecii. 

Acest fond este valoros și are capacitatea de a fi dezvoltat în proiecte cu caracter educational, cultural 

și informațional. Din aceste motive considerăm necesar a aborda diferit respectivul fond prin 

diseminarea sa în cât mai multe medii culturale și educationale din întreg județul.  

 Acest proiect face parte din interesul nostru de deschidere și de promovare a activității 

Bibliotecii, de a promova necesitatea accesului la cultură și la actul artistic. Interesul nostru este acela 

de a crește numărul de sibieni care accesează serviciile oferite de Biblioteca Județeană ASTRA.  
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IMPACT: Local 

CONCEPT: Propunem două concepte care converg. Pe lângă Cinemateca propriu-zisă, propunem și 

Cinemateca de Liniște. Primul concept este gândit cu un element educativ și cultural, scopul sau fiind 

acela de a pune în valoare fondul multimedia mai sus amintit. Al doilea concept este adresat 

pacienților din diferitele secții medicale ale spitalelor din județul Sibiu. 

ORGANIZARE:  Proiectul va avea un coordonator din cadrul instituției. Vizionările pot fi organizate 

în Grădina ASTRA, Pe Acoperiș, în Sala Festiva a Palatului ASTRA dar și în alte spații interioare ale 

instituției. Proiectul poate dezvolta un modul itinerant, în sensul organizării unor seri de film, la 

solicitarea partenerilor diferiți din județul Sibiu, în alte locații de pe suprafața întregului spațiu 

administrativ al județului. Un critic de film va fi host-ul serii. Pe lângă proiecția propriu zisă a filmului 

vom avea o sesiune de Q&A și de dezbateri pe tematică cinematografică precum și momente de 

socializare. Proiectul va avea la dispoziție aparatura necesară desfășurării.   

LOCALIZARE: La sediul Bibliotecii Județene ASTRA dar și în locații partenere din județul Sibiu.  

MEDIATIZARE: Acest proiect va avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate 

atât activității Bibliotecii dar și privind necesitatea dezvoltării activității culturale din județul Sibiu. 

Vor exista modalități grafice de promovare, campanie online precum și în presa locala. 

TERMEN: Permanent începând cu al doilea semestru al anului 2022. Șase evenimente în fiecare an.  

RESPONSABIL:  Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA 

RESURSE FINANCIARE: Bugetul proiectului va fi asigurat de către administrația locală, din 

suportul financiar al companiilor din județul Sibiu. Suma aproximativă anuală: 10.000 lei 

RESURSE UMANE: Angajații Serviciului Bibliotecar și ai Compartimentului de Marketing și 

Evenimente Culturale 

REZULTATE AȘTEPTATE: Organizarea a unei ediții anuale cu cel puțin cinci evenimente și minim 

100 de utilizatori. Creșterea numărului de activități al Bibliotecii a activităților atrase spre spaţiile 

Bibliotecii și creșterea veniturilor instituției și a vizibilității acesteia. 

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Evaluarea numărului de 

utilizatori, a raportului de mediatizare și a veniturilor atrase. Performanța acestor măsuri va putea fi 

analizată anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, 

activitate coordonată de Consiliul Județean Sibiu. 

 

0.8 ASTRAUNPLUGGED 

 

OBIECTIV 0.3.2, 0.3.9, 0.3.1.2, 0.3.1.3, 0.3.1.4, 0.3.1.5, 0.3.1.6, 0.3.1.9, 0.3.2.0 

 

 Acest proiect face parte din interesul nostru de a deschide și de promovare a activității 

Bibliotecii, de a promova necesitatea accesului la cultură. Interesul nostru este acela de a crește 

numărul de sibieni care accesează serviciile oferite de Biblioteca Județeană ASTRA.  

 Din acest motive considerăm că este necesar de a veni în întâmpinarea lor cu modele de 

activități și acțiuni moderne, expandând activitatea Bibliotecii folosind astfel spațiului administrativ 

propriu care are o valoare istorică și culturală importantă. 

 

IMPACT: Local și național  

CONCEPT: Organizarea unei serii de concerte unplugged, acestea devenind o marcă a Bibliotecii. 

Astfel ne diferențiem de activitățile muzicale deja existente în Sibiu. Modalitatea unplugged de 

abordare a acestor concerte vine în concordanţă cu valorificarea istorică a spațiului în care se vor 

organiza concertele.  
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ORGANIZARE: Proiectul va avea un coordonator din cadrul instituției. Ele vor fi organizate cu 

public. În același timp vor fi transmise online prin intermediul ASTRA TV. Proiectul va avea partener 

un important proiect cultural și muzical din România precum și un partener media național.  

LOCALIZARE: Sala de Festivități a Palatului ASTRA. Se pot organiza jam session-uri in Grădina 

ASTRA 

MEDIATIZARE: Acest proiect va avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate 

atât activității Bibliotecii dar și privind necesitatea dezvoltării activității culturale. Vor exista 

modalități grafice de promovare, campanie online precum și în presa locală și națională. 

TERMEN: Permanent începând cu primul semestru al anului 2023. Trei – patru evenimente în fiecare 

an.  

RESPONSABIL:  Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA 

RESURSE FINANCIARE: Bugetul proiectului va fi asigurat din suportul financiar al companiilor 

din județul Sibiu. Suma aproximativă anuală: 80.000 lei 

RESURSE UMANE: Angajații Compartimentului de Marketing și Evenimente Culturale 

REZULTATE AȘTEPTATE: Organizarea a unei ediții anuale cu cel puțin trei evenimente și minim 

100 de utilizatori. Creșterea numărului de activități al Bibliotecii a activităților atrase spre spatiile 

Bibliotecii și creșterea veniturilor instituției și a vizibilității acesteia. 

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Evaluarea numărului de 

utilizatori, a raportului de mediatizare și a veniturilor atrase. Performanța acestor măsuri va putea fi 

analizată anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, 

activitate coordonată de Consiliul Județean Sibiu. 

 

0.9 MUSIC AT THE LIBRARY 

 

OBIECTIV 0.3.2, 0.3.9, 0.3.1.2, 0.3.1.3, 0.3.1.4, 0.3.1.5, 0.3.1.6, 0.3.1.9, 0.3.2.0 

 

 Acest proiect face parte din interesul nostru de a deschide și de promovare a activității 

Bibliotecii, de a promova necesitatea accesului la cultura. Interesul nostru este acela de a crește 

numărul de sibieni care accesează serviciile oferite de Biblioteca Județeană ASTRA.  

 Din acest motive consideram că este necesar de a veni în întâmpinarea lor cu modele de 

activități și acțiuni moderne, expandând activitatea Bibliotecii folosind astfel spațiului administrativ 

propriu care are o valoare istorică și culturală importantă. 

 

IMPACT: Local și național 

CONCEPT: Organizarea unei serii de evenimente muzicale dedicate grupurilor culturale și artistice 

care nu au un spațiu propriu de desfășurare. Muzica spre care înclinăm este cea a noului val muzical, 

electronică, indie dar ne adresăm și genurilor deja clasice precum jazz-ul.  

ORGANIZARE: Proiectul va avea un coordonator din cadrul instituției. Ele vor fi organizate cu 

public. În același timp vor fi transmise online prin intermediul ASTRA TV. Proiectul va avea partener 

media național.  

LOCALIZARE: Spaţiile Bibliotecii ASTRA din municipiul Sibiu și din județ, precum Sala de 

Festivități a Palatului ASTRA, Grădina ASTRA, Spațiul Pe Acoperiș, Muzeul Asociaţiunii, Cabana 

Oțetea. 

MEDIATIZARE: Acest proiect va avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate 

atât activității Bibliotecii dar și privind necesitatea dezvoltării activității culturale. Vor exista 

modalități grafice de promovare, campanie online precum și în presa locală și națională. 
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TERMEN: Permanent începând cu primul semestru al anului 2023. Trei – patru evenimente în fiecare 

an.  

RESPONSABIL:  Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA 

RESURSE FINANCIARE: Bugetul proiectului va fi asigurat din suportul financiar al companiilor 

din județul Sibiu dar și din accesarea de programe de finanțare a proiectelor culturale la nivel național. 

Suma aproximativă anuală: 40.000 lei 

RESURSE UMANE: Angajații Compartimentului de Marketing și Evenimente Culturale 

REZULTATE AȘTEPTATE: Organizarea a unei ediții anuale cu cel puțin trei evenimente și minim 

100 de utilizatori. Creșterea numărului de activități al Bibliotecii a activităților atrase spre spaţiile 

Bibliotecii și creșterea veniturilor instituției și a vizibilității acesteia. 

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Evaluarea numărului de 

utilizatori, a raportului de mediatizare și a veniturilor atrase. Performanța acestor măsuri va putea fi 

analizată anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, 

activitate coordonată de Consiliul Județean Sibiu. 

 

1.0 EXPOZIȚIILE ITINERANTE INTERNAȚIONALE ȘI NAȚIONALE 

 

OBIECTIV 0.3.2, 0.3.9, 0.3.1.2, 0.3.1.3, 0.3.1.4, 0.3.1.5, 0.3.1.6, 0.3.1.9, 0.3.2.0 

 

 Acest proiect face parte din interesul nostru de a reoferi vizibilitatea naționala a instituției și 

a brandului ASTRA ca entitate culturala de prim rang. Dorim să promovăm activitatea Bibliotecii și 

necesitatea accesului la cultură și la identificarea valorilor locale, naționale și europene.  

 Din aceste motive considerăm că este necesar de a veni în întâmpinarea lor cu modele de 

activități și acțiuni moderne, expandând activitatea Bibliotecii și în afara spațiului administrativ, 

propriu-zis. 

 

IMPACT: Național și internațional 

CONCEPT: Organizarea de expoziții cu tematică dedicată valorilor naționale și itinerare acestora în 

diferite centre culturale și localități din România și din spațiul internațional.  

ORGANIZARE: Proiectul se va organiza o data la doi ani. Proiectul va avea un coordonator și un 

curator din cadrul instituției. Este de dorit ca aceste expoziții să fie însoțite de dezbateri, de un vernisaj 

și alte evenimente. Pot fi expoziții de artă plastică, de istorie, de știință și tehnică, de carte. Programul 

se va realiza și cu sprijinul editurii Armanis parte a structurii Bibliotecii Județene ASTRA, aceste 

expoziții vor avea un volum dedicat.  

LOCALIZARE: Vor exista expoziții pe teritoriul României. În mod obligatoriu ne dorim organizarea 

de expoziții în marile centre culturale precum București, Cluj Napoca, Iași, Timișoara. Suntem 

interesați de a organiza aceste expoziții în Republica Moldova, în teritoriile cu o majoritate etnica 

românească de pe teritoriul altor ţări precum și în centre importante din Uniunea Europeană.  

MEDIATIZARE: Acest proiect va avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate 

atât activității Bibliotecii dar și privind necesitatea dezvoltării activității culturale la nivel național. 

Vor exista modalități grafice de promovare, campanie online precum și în presa locală, națională și 

internațională. 

TERMEN: Permanent începând cu primul semestru al anului 2022. 

RESPONSABIL:  Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA împreună cu șeful Serviciului 

Cercetare Științifică  
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RESURSE FINANCIARE: Bugetul proiectului va fi asigurat din suportul financiar al companiilor 

din județul Sibiu dar și din accesarea de programe de finanțare a proiectelor culturale la nivel național. 

Suma aproximativă anuală: 30.000 lei 

RESURSE UMANE: Angajații Serviciului Cercetare Științifică și ai  Compartimentului de 

Marketing și Evenimente Culturale 

REZULTATE AȘTEPTATE: Organizarea a cel puțin 2 evenimente și minim 100 de utilizatori. 

Creșterea numărului de activități al Bibliotecii a activităților atrase spre spaţiile Bibliotecii și creșterea 

veniturilor instituției și a vizibilității acesteia. 

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Performanța acestor măsuri va 

putea fi analizată anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, 

activitate coordonată de Consiliul Județean Sibiu.  

 

1.1 EXPOZIȚIILE ITINERANTE ÎN JUDEȚUL SIBIU 

 

OBIECTIV 0.3.2, 0.3.9, 0.3.1.2, 0.3.1.3, 0.3.1.4, 0.3.1.5, 0.3.1.6, 0.3.1.9, 0.3.2.0 

 

 Acest proiect face parte din interesul nostru de a deschide și de promovare a activității 

Bibliotecii, de a promova necesitatea accesului la cultură și la identificarea valorilor locale. Mai mult, 

proiectul include componenta educatională, focalizată către comunitățile în care se vor organiza 

respectivele expoziții. Interesul nostru este acela de a crește numărul de sibieni care accesează 

serviciile oferite de Biblioteca Județeană ASTRA.  

 Din acest motiv considerăm că este necesar de a veni în întâmpinarea lor cu modele de 

activități și acțiuni moderne, expandând activitatea Bibliotecii și în afara spațiului administrativ, 

propriu-zis. 

 

IMPACT: Local 

CONCEPT: Organizarea de expoziții cu tematică dedicată valorilor locale și itinerarea acesteia în 

diferite localități din județul Sibiu.  

ORGANIZARE: Proiectul va avea un coordonator și un curator din cadrul instituției. Este de dorit 

ca aceste expoziții să fie însoțite de dezbateri, de ateliere dedicate tinerilor. Pot fi expoziții de artă 

plastică, de istorie, de știință și tehnică, de carte. Toate aceste expoziții vor scoate în evidenţă 

patrimoniul deținut de Biblioteca ASTRA.  Programul se va realiza și cu sprijinul editurii Armanis 

parte a structurii Bibliotecii Județene ASTRA.  

LOCALIZARE: Ne adresăm întregului județ Sibiu, nu dorim a limita activitatea doar la teritoriul 

municipiului Sibiu. 

MEDIATIZARE: Acest proiect va avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate 

atât activității Bibliotecii dar și privind necesitatea dezvoltării activității culturale în mediile rurale și 

mici urbane. Vor exista modalități grafice de promovare, campanie online precum și în presa locala 

și naționala. 

TERMEN: Permanent începând cu primul semestru al anului 2022. 

RESPONSABIL:  Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA împreună cu șeful Serviciului 

Cercetare Științifică  

RESURSE FINANCIARE: Bugetul proiectului va fi asigurat din fondurile proprii ale instituției, de 

către administrațiile locale și din suportul financiar al companiilor din județul Sibiu dar și din 

accesarea de programe de finanțare a proiectelor culturale la nivel național. Suma aproximativă 

anuală: 5.000 lei 
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RESURSE UMANE: Angajații Serviciului Cercetare Științifică și ai  Compartimentului de 

Marketing și Evenimente Culturale 

REZULTATE AȘTEPTATE: Organizarea a cel puțin 2 evenimente și minim 100 de utilizatori. 

Creșterea numărului de activități al Bibliotecii a activităților atrase spre spaţiile Bibliotecii și creșterea 

veniturilor instituției și a vizibilității acesteia. 

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Performanța acestor măsuri va 

putea fi analizată anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, 

activitate coordonată de Consiliul Județean Sibiu.  

 

1.2 EXPOZIȚIILE ÎN LOCAȚIE 

 

OBIECTIV 0.3.2, 0.3.9, 0.3.1.2, 0.3.1.3, 0.3.1.4, 0.3.1.5, 0.3.1.6, 0.3.1.7, 0.3.1.8, 0.3.1.9, 0.3.2.0 

 

 Acest proiect face parte din interesul nostru de a deschide și de a promova activitatea 

Bibliotecii, de a promova necesitatea accesului la cultură și la identificarea valorilor locale. Mai mult, 

proiectul include componenta educatională, focalizată către membri comunității sibiene. Interesul 

nostru este acela de a crește numărul de sibieni care accesează serviciile oferite de Biblioteca 

Județeană ASTRA.  

 Din acest motiv considerăm ca este necesar de a veni în întâmpinarea lor cu modele de 

activități și acțiuni moderne, expandând activitatea Bibliotecii și în afara spațiului administrativ, 

propriu-zis. 

 

IMPACT: Local 

CONCEPT: Organizarea sau găzduirea de expoziții tematice. Acestea vor fi selectate cu scopul 

precis de a oferi un context educational și informativ, de promovare a valorilor locale, naționale și 

europene, de promovare a patrimoniului ASTRA și a istoriei ASTRA.  

ORGANIZARE: Proiectul va avea un coordonator din cadrul instituției. Expozițiile vor avea un 

curator în persoana organizatorului evenimentului. Este de dorit ca aceste expoziții să fie însoțite de 

dezbateri, de ateliere dedicate tinerilor. Pot fi expoziții de artă plastică, de istorie, de știință și tehnică, 

de carte. Programul se va realiza și cu sprijinul editurii Armanis parte a structurii Bibliotecii Județene 

ASTRA.  

LOCALIZARE: Sediile Bibliotecii Județene ASTRA. 

MEDIATIZARE: Acest proiect va avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate 

atât activității Bibliotecii dar și privind necesitatea dezvoltării activității culturale. Vor exista 

modalități grafice de promovare, campanie online precum și în presa locală și națională. 

TERMEN: Permanent începând cu primul semestru al anului 2022. 

RESPONSABIL:  Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA împreună cu șeful Serviciului 

Cercetare Științifică  

RESURSE FINANCIARE: Bugetul proiectului va fi asigurat din fondurile proprii ale instituției, de 

către administrațiile locale și din suportul financiar al companiilor din județul Sibiu. Suma 

aproximativă anuală: 20.000 lei 

RESURSE UMANE: Angajații Serviciului Cercetare Științifică și ai  Compartimentului de 

Marketing și Evenimente Culturale 

REZULTATE AȘTEPTATE: Organizarea a cel puțin 35 de evenimente și minim 100 de utilizatori. 

Creșterea numărului de activități al Bibliotecii a activităților atrase spre spaţiile Bibliotecii și creșterea 

veniturilor instituției și a vizibilității acesteia. 
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INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Performanța acestor măsuri va 

putea fi analizată anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, 

activitate coordonată de Consiliul Județean Sibiu.  

  

1.3 SALONUL de FOTOGRAFIE ASTRA 

 

OBIECTIV 0.3.2, 0.3.9, 0.3.1.2, 0.3.1.3, 0.3.1.4, 0.3.1.5, 0.3.1.6, 0.3.1.9, 0.3.2.0 

   

 Acest proiect face parte din interesul nostru de a dezvolta Centrul Cultural care va funcționa 

sub egida ASTRA. Una din direcțiile pe care le vom aborda va fi atragerea artiștilor, locali și naționali 

sau internaționali, către Biblioteca ASTRA. Astfel instituția redevine un patron al culturii din Sibiu.  

 

IMPACT: Local și național 

CONCEPT: Sub patronajul unor importanți fotografi locali (de exemplu dl. Fred Nuss) și cu ajutorul 

unui colectiv artistic de specialitate, lunar se va organiza o expoziție de fotografie. Expoziția va fi 

dedicată fie unui fotograf sau va avea o tema. Fotografii invitați a expune vor fi profesioniști dar și 

amatori.  

ORGANIZARE: Proiectul va avea un coordonator din cadrul instituției. Biblioteca împreună cu 

colegiul artistic al proiectului va face selecția fotografiilor care vor urma a expune în spaţiile 

Bibliotecii, mai precis în spaţiile de trafic ale instituției. Anual se va realiza un catalog al proiectului 

dedicat tuturor expozițiilor de peste an. Programul se va realiza și cu sprijinul editurii Armanis parte 

a structurii Bibliotecii Județene ASTRA.   

LOCALIZARE: la sediul Bibliotecii Județene ASTRA 

MEDIATIZARE: Acest proiect va avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate 

atât activității Bibliotecii. Vor exista modalități grafice de promovare, campanie online precum și în 

presa locală și națională. 

TERMEN: Permanent începând cu primul semestru al anului 2022. 

RESPONSABIL:  Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA împreună cu șeful Serviciului 

Cercetare Științifică  

RESURSE FINANCIARE: Acest proiect se va realiza în parteneriat financiar cu societățile 

comerciale din județul Sibiu. Suma aproximativă anuală: 5.000 lei 

RESURSE UMANE: Angajații Serviciului Cercetare Științifică și ai Compartimentului de 

Marketing și Evenimente Culturale 

REZULTATE AȘTEPTATE: Organizarea a cel puțin 4 evenimente anuale și minim 100 de 

utilizatori. Creșterea numărului de activități al Bibliotecii a activităților atrase spre spaţiile Bibliotecii 

și creșterea veniturilor instituției și a vizibilității acesteia. 

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Performanța acestor măsuri va 

putea fi analizată anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, 

activitate coordonată de Consiliul Județean Sibiu. 

 

1.4 SIBIU ORAȘUL COPIILOR 

 

– PROIECT EXISTENT – 

OBIECTIV 0.3.2, 0.3.9, 0.3.1.2, 0.3.1.3, 0.3.1.4, 0.3.1.5, 0.3.1.6, 0.3.1.9, 0.3.2.0 
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 Este unul dintre cele mai longevive proiecte ale Bibliotecii, subsemnatul fiind unul dintre 

creatorii acestui proiect. Acest proiect face parte din interesul nostru de a deschide și de promovare a 

activității Bibliotecii, de a promova necesitatea accesului la cultură și la identificarea valorilor locale. 

Mai mult, proiectul include componenta educatională, focalizată către elevii din Sibiu. Interesul 

nostru este acela de a crește numărul de sibieni care accesează serviciile oferite de Biblioteca 

Județeană ASTRA. Din acest motiv dorim continuarea proiectului.  

 

IMPACT: Local 

CONCEPT: Elevi de vârstele de 9 și 10 ani vor învăța istoria orașului Sibiu. La finalul fiecărei ediții 

aceștia vor avea posibilitatea sa își verifice cunoștințele acumulate prin intermediului unui concurs. 

Proiectul dezvolta spiritul de echipă, concursul fiind organizat atât la nivel individual cât și pentru 

fiecare clasa participantă.  

ORGANIZARE: Proiectul va avea un coordonator din cadrul instituției. Aparatura necesară este 

pusa la dispoziție de Biblioteca ASTRA. Premiile sunt suportate de către partenerul co-organizator. 

Spatiile de desfășurare ale proiectului pot fi Grădina ASTRA, spațiul Pe Acoperiș dar și în sălile 

tuturor sediilor instituției dar și spaţii externe de pe teritoriul municipiului. Proiectul se organizează 

din anul 2009 în parteneriat cu Asociația pentru Înfrumusețarea Orașului Sibiu. Programul se va 

realiza și cu sprijinul editurii Armanis parte a structurii Bibliotecii Județene ASTRA.  

LOCALIZARE: La sediul Bibliotecii Județene ASTRA și pe raza municipiului Sibiu.  

MEDIATIZARE: Acest proiect va avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate 

atât activității Bibliotecii dar și privind necesitatea dezvoltării activității culturale. Vor exista 

modalități grafice de promovare, campanie online precum și în presa locală. 

TERMEN: Permanent începând cu primul semestru al anului 2022. 

RESPONSABIL:  Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA împreună cu șeful Serviciului 

Bibliotecar 

RESURSE FINANCIARE: Bugetul proiectului va fi asigurat din fondurile proprii ale instituției, de 

către administrațiile locale și din suportul financiar al companiilor din județul Sibiu. Suma 

aproximativa anuala: 1.000 lei 

RESURSE UMANE: Angajații Serviciului Bibliotecar și ai  Compartimentului de Marketing și 

Evenimente Culturale 

REZULTATE AȘTEPTATE: Organizarea unei ediții anuale cu minim 50 de participanți. Creșterea 

numărului de activități al Bibliotecii, a activităților atrase spre spaţiile Bibliotecii și creșterea 

veniturilor instituției și a vizibilității acesteia. 

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Performanța acestor măsuri va 

putea fi analizată anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, 

activitate coordonată de Consiliul Județean Sibiu. 

 

1.5 ASTRA ADOLESCENT 

 

– PROIECT EXISTENT – 

 OBIECTIV 0.3.2, 0.3.9, 0.3.1.2, 0.3.1.3, 0.3.1.4, 0.3.1.5, 0.3.1.6, 0.3.1.9, 0.3.2.0 

   

 Acest proiect face parte din interesul nostru de a deschide și de promovare a activității 

Bibliotecii, de a promova necesitatea accesului la lectură și cultură. Mai mult, proiectul include 

componenta educatională, focalizata către elevii și studenții din Sibiu. Interesul nostru este acela de 

a crește numărul de sibieni care accesează serviciile oferite de Biblioteca Județeană ASTRA. Din 

acest motiv dorim continuarea proiectului. 
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IMPACT: Local. 

CONCEPT: Dorința este aceea de a atrage în intervalul de pauza educationala instituționalizat, adică 

în timpul vacantelor școlare a unui număr important de elevi care astfel pot desfășura activități cu 

caracter educational. În paralel avem intenția de a dezvolta și organiza de cluburi de carte în școlile 

și liceele din municipiului Sibiu. Într-o faza ulterioară ne vom adresa și celorlalte comunități din 

județul Sibiu.  

ORGANIZARE: Proiectul va avea un coordonator din cadrul instituției. Participanții vor fi elevi cu 

vârstele cuprinse intre 15 și 18 ani. Spaţiile de desfășurare ale proiectului pot fi Grădina ASTRA, 

spațiul Pe Acoperiș dar și în sălile tuturor sediilor instituției. Programul se va realiza și cu sprijinul 

editurii Armanis parte a structurii Bibliotecii Județene ASTRA.  

LOCALIZARE:  La sediul Bibliotecii Județene ASTRA și pe raza municipiului Sibiu.  

MEDIATIZARE: Acest proiect va avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate 

atât activității Bibliotecii dar și privind necesitatea dezvoltării activității culturale. Vor exista 

modalități grafice de promovare, campanie online precum și în presa locală și națională. 

TERMEN: Permanent începând cu al doilea semestru al anului 2022. 

RESPONSABIL:  Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA împreună cu șeful Serviciului 

Bibliotecar 

RESURSE FINANCIARE: Bugetul proiectului va fi asigurat din fondurile proprii ale instituției, de 

către administrațiile locale și din suportul financiar al companiilor din județul Sibiu. Suma 

aproximativa anuala: 1.000 lei 

RESURSE UMANE: Angajații Serviciului Bibliotecar și ai  Compartimentului de Marketing și 

Evenimente Culturale 

REZULTATE AȘTEPTATE: Organizarea unei ediții anuale cu minim 50 de participanți. Creșterea 

numărului de activități al Bibliotecii a activităților atrase spre spaţiile Bibliotecii și creșterea 

veniturilor instituției și a vizibilității acesteia. 

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Performanța acestor măsuri va 

putea fi analizată anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, 

activitate coordonată de Consiliul Județean Sibiu. 

 

1.6 ȘCOALA DE VARĂ ASTRA 

 

– PROIECT EXISTENT – 

 OBIECTIV 0.3.2, 0.3.7, 0.3.9, 0.3.1.2, 0.3.1.3, 0.3.1.4, 0.3.1.5, 0.3.1.6, 0.3.1.9, 0.3.2.0 

 

 Acest proiect face parte din interesul nostru de a deschide și de promovare a activității 

Bibliotecii, de a promova necesitatea accesului la lectură și cultură. Mai mult, proiectul include 

componenta educatională, focalizată către specialiștii din domeniu din județul Sibiu și nu numai. 

Interesul nostru este acela de a crește numărul de sibieni care accesează serviciile oferite de Biblioteca 

Județeană ASTRA. Din acest motiv dorim continuarea proiectului. 

 

IMPACT: Local și național 

CONCEPT: Intenția acestui proiect este aceea de a le oferi participanților informații la zi despre 

organizarea bibliotecilor din România, tehnici și abordări noi în administrarea fondurilor de carte dar 

și dezvoltarea de posibile proiecte și parteneriate.   
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ORGANIZARE: Proiectul va avea un coordonator din cadrul instituției. Participanții vor fi 

specialiști angajați din cadrul bibliotecilor de pe teritoriul județului Sibiu dar și din alte regiuni. 

Spatiile de desfășurare ale proiectului pot fi Grădina ASTRA, spațiul Pe Acoperiș, cabana Oțetea dar 

și în sălile tuturor sediilor instituției.  

LOCALIZARE: Ne adresam întregului județ Sibiu, nu dorim a limita activitatea doar la teritoriul 

municipiului Sibiu. 

MEDIATIZARE: Acest proiect va avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate 

atât activității Bibliotecii dar și privind necesitatea dezvoltării activității culturale. Vor exista 

modalități grafice de promovare, campanie online precum și în presa locală și națională. 

TERMEN: Permanent începând cu al doilea semestru al anului 2022. 

RESPONSABIL:  Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA împreună cu șeful Serviciului 

Bibliotecar 

RESURSE FINANCIARE: Bugetul proiectului va fi asigurat din fondurile proprii ale instituției, de 

către administrațiile locale și din suportul financiar al companiilor din județul Sibiu. Suma 

aproximativă anuală: 3.000 lei 

RESURSE UMANE: Angajații Serviciului Bibliotecar și ai  Compartimentului de Marketing și 

Evenimente Culturale 

REZULTATE AȘTEPTATE: Organizarea unei ediții anuale cu minim 20 de participanți. Creșterea 

numărului de activități al Bibliotecii a activităților atrase spre spaţiile Bibliotecii și creșterea 

veniturilor instituției și a vizibilității acesteia. 

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Performanța acestor măsuri va 

putea fi analizată anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, 

activitate coorbdonată de Consiliul Județean Sibiu. 

 

1.7 BIBLIOVACANŢA 

 

– PROIECT EXISTENT – 

 OBIECTIV 0.3.2, 0.3.9, 0.3.1.2, 0.3.1.3, 0.3.1.4, 0.3.1.5, 0.3.1.6, 0.3.1.9, 0.3.2.0 

 

 Acest proiect face parte din interesul nostru de a deschide și de promovare a activității 

Bibliotecii, de a promova necesitatea accesului la lectură și cultură. Mai mult, proiectul include 

componenta educatională, focalizată către elevii și studenții din Sibiu. Interesul nostru este acela de 

a crește numărul de sibieni care accesează serviciile oferite de Biblioteca Județeană ASTRA. Din 

acest motiv dorim continuarea proiectului. 

 

IMPACT: Local.  

CONCEPT: Dorința este aceea de a atrage în intervalul de pauza educationala instituționalizat, adică 

în timpul vacantelor școlare a unui număr important de elevi care astfel pot desfășura activități cu 

caracter educational.  

ORGANIZARE: Proiectul va avea un coordonator din cadrul instituției. Participanții vor fi elevi cu 

vârstele cuprinse intre 7 și 14 ani. Spatiile de desfășurare ale proiectului pot fi Grădina ASTRA, 

spațiul Pe Acoperiș dar și în sălile tuturor sediilor instituției.  

LOCALIZARE: La sediul Bibliotecii Județene ASTRA și pe raza municipiului Sibiu.  

MEDIATIZARE: Acest proiect va avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate 

atât activității Bibliotecii dar și privind necesitatea dezvoltării activității culturale. Vor exista 

modalități grafice de promovare, campanie online precum și în presa locală și națională. 
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TERMEN: Permanent începând cu al doilea semestru al anului 2022. 

RESPONSABIL:  Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA împreuna cu șeful Serviciului 

Bibliotecar 

RESURSE FINANCIARE: Bugetul proiectului va fi asigurat din fondurile proprii ale instituției, de 

către administrațiile locale și din suportul financiar al companiilor din județul Sibiu. Suma 

aproximativa anuala: 2.000 lei 

RESURSE UMANE: Angajații Serviciului Bibliotecar și ai  Compartimentului de Marketing și 

Evenimente Culturale 

REZULTATE AȘTEPTATE: Organizarea unei ediții anuale cu minim 50 de participanți. Creșterea 

numărului de activități al Bibliotecii a activităților atrase spre spaţiile Bibliotecii și creșterea 

veniturilor instituției și a vizibilității acesteia. 

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Performanța acestor măsuri va 

putea fi analizată anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, 

activitate coordonată de Consiliul Județean Sibiu. 

 

1.8 CONCURSUL DE LECTURĂ ASTRA, CITITOR CAMPION 

 

– PROIECT EXISTENT – 

 OBIECTIV 0.3.2, 0.3.9, 0.3.1.2, 0.3.1.3, 0.3.1.4, 0.3.1.5, 0.3.1.6, 0.3.1.9, 0.3.2.0 

 

 Acest proiect face parte din interesul nostru de deschidere și de promovare a activității 

Bibliotecii, de a promova necesitatea accesului la lectură și cultură. Mai mult, proiectul include 

componenta educatională, focalizată către elevii și studenții din Sibiu. Interesul nostru este acela de 

a crește numărul de sibieni care accesează serviciile oferite de Biblioteca Județeană ASTRA. Din 

aceste motive ne dorim continuarea acestui proiect gândit la nivelul Bibliotecii Județene ASTRA.  

 

IMPACT: Local. 

CONCEPT: Proiectul se adresează tuturor categoriilor de vârsta. Se desfășoară pe parcursul unui an 

calendaristic. Intenția este aceea de a atrage cât mai mulți participanți care astfel pot disemina, la 

rândul lor, informații despre Biblioteca în comunitățile din care fac parte.  

ORGANIZARE: Proiectul va avea un coordonator din cadrul instituției. Programul se va realiza și 

cu sprijinul editurii Armanis parte a structurii Bibliotecii Județene ASTRA.  

LOCALIZARE: Ne adresăm întregului județ Sibiu, nu dorim a limita activitatea doar la teritoriul 

municipiului Sibiu.  

MEDIATIZARE: Acest proiect va avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate 

atât activității Bibliotecii dar și necesare pentru creșterea gradului de conștientizare asupra nevoii de 

lectură. Vor exista modalități grafice de promovare, campanie online precum și în presa locală. 

TERMEN: Permanent începând cu al doilea semestru al anului 2022. 

RESPONSABIL:  Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA împreună cu șeful Serviciului 

Bibliotecar 

RESURSE FINANCIARE: Bugetul proiectului va fi asigurat din fondurile proprii ale instituției, de 

către administrațiile locale și din suportul financiar al companiilor din județul Sibiu. Suma 

aproximativa anuala: 3.000 lei 

RESURSE UMANE: Angajații Serviciului Bibliotecar și ai  Compartimentului de Marketing și 

Evenimente Culturale 
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REZULTATE AȘTEPTATE: Organizarea unei ediții anuale cu minim 50 de participanți. Creșterea 

numărului de activități al Bibliotecii a activităților atrase spre spaţiile Bibliotecii și creșterea 

veniturilor instituției și a vizibilității acesteia. 

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Performanța acestor măsuri va 

putea fi analizată anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, 

activitate coordonată de Consiliul Județean Sibiu. 

 

1.9 BĂTĂLIA CĂRȚILOR 

 

– PROIECT EXISTENT – 

 OBIECTIV 0.3.2, 0.3.9, 0.3.1.2, 0.3.1.3, 0.3.1.4, 0.3.1.5, 0.3.1.6, 0.3.1.9, 0.3.2.0 

 

 Acest proiect face parte din interesul nostru de deschidere și de promovare a activității 

Bibliotecii, de a promova necesitatea accesului la lectură și cultură. Mai mult, proiectul include 

componenta educatională, focalizată către elevii și studenții din Sibiu. Interesul nostru este acela de 

a crește numărul de sibieni care accesează serviciile oferite de Biblioteca Județeană ASTRA. Din 

aceste motive ne dorim continuarea acestui proiect cu caracter național organizat sub egida Asociației 

Naționale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România începând cu anul 2014.  

 

IMPACT: Local. 

CONCEPT: Proiectul se adresează tuturor categoriilor de vârstă.   

ORGANIZARE: Proiectul va avea un coordonator din cadrul instituției. Fiecare cititor are obligația 

de a citi 10 titluri pe care mai apoi trebuie sa le prezinte astfel încât să poate fi identificată asimilarea 

textelor lecturate. 

LOCALIZARE: Ne adresăm întregului județ Sibiu, nu dorim a limita activitatea doar la teritoriul 

municipiului Sibiu.  

MEDIATIZARE: Acest proiect va avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate 

atât activității Bibliotecii dar și necesare pentru creșterea gradului de conștientizare asupra nevoii de 

lectura. Vor exista modalități grafice de promovare, campanie online precum și în presa locală. 

TERMEN: Permanent începând cu al doilea semestru al anului 2022. 

RESPONSABIL:  Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA împreună cu șeful Serviciului 

Bibliotecar 

RESURSE FINANCIARE: Bugetul proiectului va fi asigurat din fondurile proprii ale instituției, de 

către administrațiile locale și din suportul financiar al companiilor din județul Sibiu. Suma 

aproximativă anuală: 1.000 lei 

RESURSE UMANE: Angajații Serviciului Bibliotecar și ai  Compartimentului de Marketing și 

Evenimente Culturale 

REZULTATE AȘTEPTATE: Organizarea unei ediții anuale cu minim 50 de participanți. Creșterea 

numărului de activități al Bibliotecii a activităților atrase spre spaţiile Bibliotecii și creșterea 

veniturilor instituției și a vizibilității acesteia. 

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Performanța acestor măsuri va 

putea fi analizată anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, 

activitate coordonată de Consiliul Județean Sibiu. 

 

2.0 LECTURI URBANE de CARTE 
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 OBIECTIV 0.3.2, 0.3.9, 0.3.1.2, 0.3.1.3, 0.3.1.4, 0.3.1.5, 0.3.1.6, 0.3.1.9, 0.3.2.0 

   

 Acest proiect face parte din interesul nostru de a deschide și de promovare a activității 

Bibliotecii, de a promova necesitatea accesului la lectura. Interesul nostru este acela de a crește 

numărul de sibieni care accesează serviciile oferite de Biblioteca Județeană ASTRA. Din acest motiv 

considerăm că este necesar de a veni în întâmpinarea lor cu modele de activități și acțiuni moderne, 

expandând activitatea Bibliotecii și în afara spațiului administrativ, propriu-zis. 

 

IMPACT: Local și național  

CONCEPT: Dorim identificarea de locații unde se pot organiza flash moburi de citit. Biblioteca 

Județeană ASTRA va pune la dispoziție necesarul de cărți. Astfel de momente de lectură se pot 

organiza în locațiile și spaţiile Bibliotecii dar și în locații externe precum turnul lui Falkenhayn 

(Sibiu), parcul Cetății (Sibiu), parcul Sub Arini (Sibiu), parcul Astra (Sibiu), curtea interioară a 

bisericilor fortificate din județ, parcul Sub Alee (Mediaș), etc...  

ORGANIZARE: Pentru acest proiect va exista un coordonator din partea Bibliotecii. Acțiunile vor 

fi lunare și de ori de câte ori este oportun, în funcție și de situația meteorologică. Vor exista 

parteneriate cu asociații de profil pentru o mai bună diseminare a proiectului.  

LOCALIZARE: Ne adresam întregului județ Sibiu, nu dorim a limita activitatea doar la teritoriul 

municipiului Sibiu.  

MEDIATIZARE: Acest proiect va avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate 

atât activității Bibliotecii dar și necesare pentru creșterea gradului de conștientizare asupra nevoii de 

lectură. Vor exista modalități grafice de promovare, campanie online precum și în presa locală și 

națională. 

TERMEN: Permanent începând cu primul semestru al anului 2022. 

RESPONSABIL:  Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA împreună cu șeful Serviciului 

Bibliotecar 

RESURSE FINANCIARE: Bugetul proiectului va fi asigurat din fondurile proprii ale instituției. 

Suma aproximativa anuala: 3.000 lei 

RESURSE UMANE: Angajații Serviciului Bibliotecar și ai  Compartimentului de Marketing și 

Evenimente Culturale 

REZULTATE AȘTEPTATE: Identificarea a cel puțin 10 astfel de locații și organizarea a cel puțin 

trei ediții anuale cu minim 50 de participanți. Creșterea numărului de activități al Bibliotecii a 

activităților atrase spre spaţiile Bibliotecii și creșterea veniturilor instituției și a vizibilității acesteia. 

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Performanța acestor măsuri va 

putea fi analizată anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, 

activitate coordonată de Consiliul Județean Sibiu. 

2.1 MAMA și CARTEA 

 

 OBIECTIV 0.3.2, 0.3.9, 0.3.1.2, 0.3.1.3, 0.3.1.4, 0.3.1.5, 0.3.1.6, 0.3.1.9, 0.3.2.0 

   

 Acest proiect face parte din interesul nostru de a deschide și de promovare a activității 

Bibliotecii, de a promova necesitatea accesului la lectură și în același timp, de a acoperi grupuri 

sociale private de activități culturale curente. Un interes special al managementului nostru este acela 

de a merge către grupuri sociale care din diferite puncte de vedere au o situație specială iar accesul la 

lectură și la cultura le este îngreunat. Credem ca este obligația operatorilor culturali, privați sau de 

stat, de a se asigura accesul la cultură, iar în cazul nostru și la lectură, tuturor astfel de grupuri sociale.  
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IMPACT: Local 

CONCEPT: Prin acest proiect ne dorim a crea un program de lecturi pentru copii orfani sau cu 

probleme sociale sau medicale, aflați fie în îngrijirea propriilor familii fie în structuri organizate ale 

statului roman.  

ORGANIZARE: Biblioteca Județeană ASTRA va pune la dispoziție cărțile necesare. De asemenea 

va exista un coordonator din partea Bibliotecii. Mamele voluntar care vor merge să le citească 

micuților sibieni se vor alătura proiectului prin intermediului unui parteneriat pe care îl vom crea cu 

asociațiile de profil din Sibiu. Astfel, vom organiza la sediul Bibliotecii sau în interiorul instituțiilor 

de profil din județul Sibiu seri de lectură sau lectura individuală. Acțiunile vor fi lunare și de ori de 

câte ori este oportun.  

LOCALIZARE: Ne adresăm întregului județ Sibiu, nu dorim a limita activitatea doar la teritoriul 

municipiului Sibiu.  

MEDIATIZARE: Acest proiect va avea un protocol propriu de mediatizare, mesajele urmând a fi 

dedicate atât activității Bibliotecii dar și necesare pentru creșterea gradului de conștientizare asupra 

acestor grupuri sociale. Vor exista modalități grafice de promovare, campanie online precum și în 

presa locala.  

TERMEN: Permanent începând cu al doilea semestru al anului 2022. 

RESPONSABIL:  Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA împreună cu șeful Serviciului 

Bibliotecar 

RESURSE FINANCIARE: Bugetul proiectului va fi asigurat din fondurile proprii ale instituției. 

Suma aproximativa anuala: 1.000 lei 

RESURSE UMANE: Angajații Serviciului Bibliotecar și ai  Compartimentului de Marketing și 

Evenimente Culturale 

REZULTATE AȘTEPTATE: Organizarea a cel puțin trei ediții anuale cu minim 50 de participanți. 

Creșterea numărului de activități al Bibliotecii a activităților atrase spre spatiile Bibliotecii și creșterea 

veniturilor instituției și a vizibilității acesteia. 

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Performanța acestor măsuri va 

putea fi analizată anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, 

activitate coordonată de Consiliul Județean Sibiu. 

 

2.2 DEGUSTARE DE CARTE 

 

 OBIECTIV 0.3.2, 0.3.9, 0.3.1.2, 0.3.1.3, 0.3.1.4, 0.3.1.5, 0.3.1.6, 0.3.1.9, 0.3.2.0 

   

 Acest proiect face parte din interesul nostru de a deschide și de promovare a activității 

Bibliotecii, de a promova necesitatea accesului la lectură. Interesul nostru este acela de a crește 

numărul de sibieni care accesează serviciile oferite de Biblioteca Județeană ASTRA. Din acest motiv 

considerăm că este necesar de a veni în întâmpinarea lor cu modele de activități și acțiuni moderne, 

expandând activitatea Bibliotecii și în afara spațiului administrativ, propriu-zis. 

 

IMPACT: Local 

CONCEPT: Este de fapt dezvoltarea ideii de lansare unei cărți la Biblioteca Județeană ASTRA. Așa 

cum se organizează seri de vin sau bere, de ce sa nu avem seri de carte? Astfel în colaborare cu diferite 

entități economice din Sibiu, vom organiza întâlniri cu profesori, oameni de știință, critici literari, 

actori dar mai ales cu autori care își vor prezenta propria carte în diferite locații. Coroborat vom 

organiza și seri de lectură pe o temă adiacentă. Unui autor care dorește sa își lanseze lucrarea sub 
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auspiciile ASTRA îi vom oferi și aceste activități care ii vor permite să își prezinte cartea în mai multe 

medii.  

ORGANIZARE: Dezvoltăm astfel și modelul de lansare de carte. Vom merge în cafenele, în spaţii 

industriale, vom fi prezenți la evenimente speciale, de tipul Street Delivery sau Zilele Orașului. Pentru 

acest proiect va exista un coordonator din partea Bibliotecii. Acțiunile vor fi lunare și de ori de câte 

ori este oportun. Programul se va realiza și cu sprijinul editurii Armanis parte a structurii Bibliotecii 

Județene ASTRA.  

LOCALIZARE: Ne adresam întregului județ Sibiu, nu dorim a limita activitatea doar la teritoriul 

municipiului Sibiu.  

MEDIATIZARE: Acest proiect va avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate 

atât activității Bibliotecii dar și necesare pentru creșterea gradului de conștientizare asupra nevoii de 

lectură. Vor exista modalități grafice de promovare, campanie online precum și în presa locală. 

TERMEN: Permanent începând cu al doilea semestru al anului 2022. 

RESPONSABIL:  Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA împreună cu șeful Serviciului 

Bibliotecar 

RESURSE FINANCIARE: Bugetul proiectului va fi asigurat din fondurile proprii ale instituției. 

Suma aproximativa anuala: 3.000 lei 

RESURSE UMANE: Angajații Serviciului Bibliotecar și ai  Compartimentului de Marketing și 

Evenimente Culturale 

REZULTATE AȘTEPTATE: Organizarea a cel puțin trei ediții anuale cu minim 50 de participanți. 

Creșterea numărului de activități al Bibliotecii a activităților atrase spre spaţiile Bibliotecii și creșterea 

veniturilor instituției și a vizibilității acesteia. 

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Performanța acestor măsuri va 

putea fi analizată anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, 

activitate coordonată de Consiliul Județean Sibiu. 

 

2.3 BIBLIOTECA VOLANTĂ 

 

 OBIECTIV 0.3.2, 0.3.9, 0.3.1.2, 0.3.1.3, 0.3.1.4, 0.3.1.5, 0.3.1.6, 0.3.1.9, 0.3.2.0 

 

 Acest proiect face parte din interesul nostru de a deschide și de promovare a activității 

Bibliotecii, de a promova necesitatea accesului la lectură. Interesul nostru este acela de a crește 

numărul de sibieni care accesează serviciile oferite de Biblioteca Județeană ASTRA. Din acest motiv 

considerăm ca este necesar de a veni în întâmpinarea lor cu modele de activități și acțiuni moderne, 

expandând activitatea Bibliotecii și în afara spațiului administrativ, propriu-zis. 

 

IMPACT: Local 

CONCEPT: Dorim și urmărim deschiderea și amenajarea a unor puncte de lectură în spații 

neconvenționale. Aceste puncte vor fi mobile sau imobile. Proiectul merge spre grupuri sociale ce nu 

intră zilnic sau prin propria activitate cu cartea. Proiectul mediatizează brandul ASTRA.   

ORGANIZARE: Proiectul va avea un coordonator din cadrul instituției. Amenajarea este realizată 

în colaborare cu partenerii și proprietarii locațiilor mobile. În acest caz Biblioteca Județeană ASTRA 

va oferi cărțile necesare. Astfel vom deschide biblioteci specifice, tematice. Spre exemplu dorim 

amenajarea unul colţ de citit în incinta Sălii Transilvania, a Aeroportului Sibiu sau la sediul 

Salvamont. Dorim dezvoltarea coltului de citit din Turnul lui Falkenhayn.  

 Concomitent dorim amenajarea de spaţii de citit temporare fie pe o perioadă determinată de 

timp, cum este în interiorul Ștrandului de la Ocna Sibiului pe parcursul sezonul turistic sau pe 
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perioada unor evenimente culturale care sunt organizate în tot județul, cum ar fi Festivalul de Jazz 

sau Festivalul Artmania sau Festivalul AstraFilm, etc... 

 Pe lângă selecția cărților necesare, dorim să oferim și un spațiu amenajat specific pentru 

lectură, designul și producția acestor spaţii urmând a fi suportate de către Biblioteca ASTRA.  Colțul 

de lectură va fi amenajat pentru citire dar va avea și informațiile necesare despre activitatea Bibliotecii 

dar și informați istorice despre ASTRA.  

LOCALIZARE: Ne adresăm întregului județ Sibiu, nu dorim a limita activitatea doar la teritoriul 

municipiului Sibiu.  

MEDIATIZARE: Acest proiect va avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate 

atât activității Bibliotecii dar și necesare pentru creșterea gradului de conștientizare asupra nevoii de 

lectura. Vor exista modalități grafice de promovare, campanie online precum și în presa locală. 

TERMEN: Permanent începând cu primul semestru al anului 2022. 

RESPONSABIL:  Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA împreună cu șeful Serviciului 

Bibliotecar 

RESURSE FINANCIARE: Bugetul proiectului va fi asigurat din suportul financiar al companiilor 

din județul Sibiu dar și din accesarea de programe de finanțare a proiectelor culturale la nivel național. 

Suma aproximativă anuală: 10.000 lei 

RESURSE UMANE: Angajații Serviciului Bibliotecar și ai  Compartimentului de Marketing și 

Evenimente Culturale 

REZULTATE AȘTEPTATE: Identificarea a cel puțin cinci astfel de locații și organizarea a cel puțin 

trei ediții anuale cu minim 50 de participanți. Creșterea numărului de activități al Bibliotecii a 

activităților atrase spre spaţiile Bibliotecii și creșterea veniturilor instituției și a vizibilității acesteia. 

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Performanța acestor măsuri va 

putea fi analizată anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, 

activitate coordonată de Consiliul Județean Sibiu. 

 

2.4 FESTIVALUL de FILM DE LA ARPAȘU DE JOS 

 

 OBIECTIV 0.3.2, 0.3.9, 0.3.1.2, 0.3.1.3, 0.3.1.4, 0.3.1.5, 0.3.1.6, 0.3.1.9, 0.3.2.0 

 

 Acest proiect face parte din interesul nostru de a ajuta și susține activitatea culturală din 

comunitățile rurale și ale orașelor mici din județul Sibiu. Una din direcțiile pe care le vom aborda va 

fi identificarea unor elemente existente din punct de vedere infrastructural din mediul mai sus amintit, 

pe care se pot gândi proiecte culturale cu impact asupra comunității din respectiva localitate. 

Biblioteca va asigura conceptul cultural, sprijinul organizatoric principal și liniile de mediatizare.  

 

IMPACT: local și național 

CONCEPT: În comuna Arpașu de Jos există un cinematograf, reabilitat de Primăria din localitate. 

Proiectul se va desfășura în parteneriat cu Primăria Arpașu de Jos. Biblioteca Județeană ASTRA poate 

mijloci un contact cu un eveniment de cinema național care să organizeze la Arpașu de Jos un Festival 

de Film de tipul Festivalului de la Biertan sau poate mijloci un contact cu un eveniment de cinema 

național care să organizeze la Arpașu de Jos un atelier al propriului festival.  

ORGANIZARE: Proiectul va avea un coordonator din cadrul instituției. Festivalul se va organiza în 

toamna fiecărui an, în comuna Arpasu de Jos în incinta cinematografului. Vor exista dimineața 

activități dedicate copiilor iar seara dedicate publicului larg. Într-o prima etapă Biblioteca Județeană 

ASTRA poate organiza un festival de film pentru săteni – sub forma Cinematecii, folosind fondul 

propriu pe care îl are la dispoziție.   
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LOCALIZARE: sat Arpașu de Jos, comuna Arpașu de Jos. 

MEDIATIZARE: Acest proiect va avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate 

atât activității Bibliotecii dar și privind necesitatea dezvoltării activității culturale în mediile rurale și 

mici urbane. Vor exista modalități grafice de promovare, campanie online precum și în presa locală 

și națională. 

TERMEN: Permanent începând cu al doilea semestru al anului 2022. 

RESPONSABIL: Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA împreună cu șeful Serviciului 

Bibliotecar 

RESURSE FINANCIARE: Bugetul proiectului va fi asigurat de către administrația locală, din 

suportul financiar al companiilor din județul Sibiu dar și din accesarea de programe de finanțare a 

proiectelor culturale la nivel național. Suma aproximativă anuală: 10.000 lei 

RESURSE UMANE: Angajații Serviciului Bibliotecar și ai Compartimentului de Marketing și 

Evenimente Culturale. 

REZULTATE AȘTEPTATE: Organizarea unei ediții anuale cu minim 50 de participanți. Creșterea 

numărului de activități al Bibliotecii a activităților atrase spre spaţiile Bibliotecii și creșterea 

veniturilor instituției și a vizibilității acesteia. 

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Performanța acestor măsuri va 

putea fi analizată anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, 

activitate coordonată de Consiliul Județean Sibiu. 

 

2.5 CAMPANIA DE COLECTARE DE CĂRȚI ȘI ALE DOCUMENTE TIPĂRITE SAU 

MULTIMEDIA 

 

 OBIECTIV 0.3.1, 0.3.2, 0.3.3, 0.3.9, 0.3.1.2, 0.3.1.3, 0.3.1.4, 0.3.1.5, 0.3.1.6, 0.3.1.9, 0.3.2.0 

 

 Fondul divers pe care Biblioteca Județeană ASTRA îl deține trebuie permanent dezvoltat. Nu 

numai ca avem nevoie de carte valoroasă și nouă, dar mărirea acestor fonduri este necesară și din 

perspectiva dezvoltării activității viitoare a Bibliotecii. Dacă ne dorim poziționarea instituției drept 

reperul de lectura cel mai important din județul Sibiu, acest aspect trebuie susținut și prin permanente 

colectări de cărți, documente, fotografii, suporturi multimedia.  

 

IMPACT: Local și național.  

CONCEPT: Organizarea de campanii locale sau tematice, pe raza județului Sibiu pentru a atrage în 

fondul Bibliotecii a cât mai multor ediții tipărite cât și multimedia. De asemenea prin aceasta 

modalitate dorim să sprijinim organizarea de biblioteci în comunitățile unde acestea lipsesc, mai ales 

în mediul rural. Tot prin aceste campanii se pot organiza și bibliotecile tematice pe care ni le propunem 

a le amenaja și organiza.   

ORGANIZARE: Proiectul va avea un coordonator din cadrul instituției. Pe parcursul unui an 

calendaristic vom organiza mai multe astfel de campanii de colectare. Laboratorul de restaurare al 

Bibliotecii se va ocupa de conservarea și eventuala restaurare a edițiilor colectate. Programul se va 

realiza și cu sprijinul editurii Armanis parte a structurii Bibliotecii Județene ASTRA.   

LOCALIZARE: La sediul Bibliotecii Județene ASTRA. Campaniile vor fi organizate pe teritoriul 

întregului județ.  

MEDIATIZARE: Acest proiect va avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate 

atât activității Bibliotecii dar și necesare pentru creșterea gradului de conștientizare asupra nevoii de 

lectura. Vor exista campanii online precum și în presa locală. 

TERMEN: Permanent începând cu al primul semestru al anului 2022. 
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RESPONSABIL: Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA împreună cu șeful Serviciului 

Bibliotecar 

RESURSE FINANCIARE: Bugetul proiectului va fi asigurat din fondurile proprii ale instituției. 

Suma aproximativă anuală: 1.000 lei 

RESURSE UMANE: Angajații Serviciului Bibliotecar și ai Compartimentului de Marketing și 

Evenimente Culturale. 

REZULTATE AȘTEPTATE: Organizarea unei doua ediții anuale cu minim 500 de lucrări colectate. 

Creșterea numărului de activități al Bibliotecii a activităților atrase spre spaţiile Bibliotecii și creșterea 

veniturilor instituției și a vizibilității acesteia. 

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Performanța acestor măsuri va 

putea fi analizată anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, 

activitate coordonată de Consiliul Județean Sibiu. 

 

2.6 ZILE SPECIALE: 

ZIUA NAȚIONALĂ, ZIUA SIBIULUI, ZIUA CULTURII NAȚIONALE, ZIUA LECTURII, 

ZIUA IIEI, ZIUA LIMBII ROMANE, ZIUA PATRIMONIULUI 

 

 OBIECTIV 0.3.2, 0.3.9, 0.3.1.2, 0.3.1.3, 0.3.1.4, 0.3.1.5, 0.3.1.6, 0.3.1.9, 0.3.2.0 

 

 Considerăm că este obligația tuturor instituțiilor culturale din județul Sibiu de a promova zilele 

importante care marchează viața culturală a României dar și a județului. Aceste zile au fost 

conceptualizate în scopul promovării valorilor culturale românești și a atragerii comunităților către 

actul cultural local și național.  

 Acest concept face parte din interesul nostru de deschidere și de promovare a activității 

Bibliotecii, de a promova necesitatea accesului la lectură și cultură. Mai mult, proiectul include 

componenta educatională, focalizată către elevii și studenții din Sibiu. Interesul nostru este acela de 

a crește numărul de sibieni care accesează serviciile oferite de Biblioteca Județeană ASTRA.   

 

IMPACT: Local și național  

CONCEPT: Cu prilejul acestor momente, Biblioteca Județeană ASTRA va oferi o structură originala 

de evenimente dedicată respectivului moment. Evenimentele organizate vor avea în mod obligatoriu 

un modul educativ, un modul dedicat tinerilor, un modul științific dedicat momentului precum și un 

moment festiv. De exemplu în programul unei astfel de zile se pot organiza dezbateri pe teme conexe 

momentului, ateliere dedicate celor tineri, expoziții și concerte sau vizionari de filme. De asemenea 

ne dorim organizarea, concomitent, a unor evenimente ale Bibliotecii ASTRA și în alte localități din 

județul Sibiu.  

De asemenea, la solicitarea diferitelor comunități din județul Sibiu, vom putea organiza evenimente 

care vor marca momente importante din viața respectivei comunități.  

ORGANIZARE: Toate evenimentele sunt organizate de către echipa Bibliotecii Județene ASTRA 

cu posibilul sprijin al unor parteneri educaţionali, culturali, administrativi sau economici din județul 

Sibiu. Pentru fiecare astfel de Zi, va exista un coordonator din cadrul instituției. Acestea Zile vor 

cuprinde și un moment Pe Balcon (a se vedea explicația proiectului). Programul se va realiza și cu 

sprijinul editurii Armanis parte a structurii Bibliotecii Județene ASTRA.  

LOCALIZARE: Evenimentele se organizează atât în spaţiile Bibliotecii Județene ASTRA cât și în 

alte spatii adecvate din localitățile județului Sibiu.  

MEDIATIZARE: Acest proiect va avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate 

atât activității Bibliotecii dar și privind necesitatea dezvoltării activității culturale în comunitățile 
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culturale ale județului Sibiu. Vor exista modalități grafice de promovare, campanie online precum și 

în presa locală și națională. 

TERMEN: Permanent începând cu primul semestru al anului 2022. 

RESPONSABIL: Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA împreună cu șeful Serviciului 

Cercetare Științifică  

RESURSE FINANCIARE: Bugetul acestor momente se va acoperi din bugetul propriu al instituției 

precum și din parteneriate cu companii importante din județul Sibiu. Suma aproximativă anuală: 

5.000 lei 

RESURSE UMANE: Angajații Serviciului Cercetare Științifică și ai Compartimentului de 

Marketing și Evenimente Culturale 

REZULTATE AȘTEPTATE: Organizarea a cel puțin cinci evenimente și minim 100 de utilizatori. 

Creșterea numărului de activități al Bibliotecii a activităților atrase spre spaţiile Bibliotecii și creșterea 

veniturilor instituției și a vizibilității acesteia. 

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Performanța acestor măsuri va 

putea fi analizată anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, 

activitate coordonată de Consiliul Județean Sibiu.  

 

2.7 DESCHIDEREA ACTIVITĂȚII BIBLIOTECII JUDEȚENE ASTRA SPRE 

COMUNITĂȚILE CULTURALE NAȚIONALE DIN REPUBLICA MOLDOVA, NORDUL 

BUCOVINEI DAR ȘI DIN ALTE ŢĂRI UNDE EXISTĂ O MINORITATE ROMÂNEASCĂ. 

 

 OBIECTIV 0.3.2, 0.3.9, 0.3.1.2, 0.3.1.3, 0.3.1.4, 0.3.1.5, 0.3.1.6, 0.3.1.9, 0.3.2.0 

  

 Acest proiect face parte din interesul nostru de a reoferi vizibilitatea națională a instituției și 

a brandului ASTRA ca entitate culturala de prim rang. Dorim să promovăm activitatea Bibliotecii și 

necesitatea accesului la cultură și la identificarea valorilor locale, naționale și europene. Din aceste 

motive considerăm că este necesar de a veni în întâmpinarea lor cu modele de activități și acțiuni 

moderne, expandând activitatea Bibliotecii și în afara spațiului administrativ, propriu-zis.  

 Instituția va susține prin tematică sa organizatorică posibilitatea acestora de a își valorifica 

calitatea culturală.  

 

IMPACT: Local și internațional  

CONCEPT: Susținerea comunităților culturale românești din spațiul extern al României prin 

sprijinirea proiectelor culturale ale acestora.  

ORGANIZARE: Organizarea va fi responsabilitatea combinata a organizatorilor și a Bibliotecii. 

Modalitatea de amenajare va fi conceptul organizatorilor. Biblioteca poate pune la dispoziția 

operatorilor culturali fondul propriu de documentare, spatiile sale, editura proprie, laboratorul de 

restaurare precum și canalele tehnice de diseminare a informației. Proiecte posibile sunt concerte, 

cluburi de lectură, expoziții, lansări de carte, dezbateri, emisiuni online, colecții editoriale. Programul 

se va realiza și cu sprijinul editurii Armanis parte a structurii Bibliotecii Județene ASTRA.  

LOCALIZARE: Avem în vedere toate comunitățile românești din spațiul extern al României, 

inclusiv acele comunități culturale nou create din punct de vedere istoric, cum ar fi comunitatea 

românilor din Italia.  

MEDIATIZARE: Acest proiect va avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate 

evenimentului în sine cu referire la organizarea sa în interiorul Bibliotecii ASTRA. Mediatizarea 

aparține în primul rând organizatorilor dar și gazdei adică Bibliotecii. Vor exista modalități de 

promovare online precum și în presa locală sau națională. 
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TERMEN: Permanent începând cu primul semestru al anului 2022. 

RESPONSABIL: Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA împreună cu șeful Serviciului 

Cercetare Științifică  

RESURSE FINANCIARE: Bugetul acestor momente se va acoperi din bugetul propriu al instituției 

precum și din parteneriate cu structurile importante cultural etnice românești din afara statului roman. 

Suma aproximativă anuală: 5.000 lei 

RESURSE UMANE: Angajații Serviciului Cercetare Științifică și ai Compartimentului de 

Marketing și Evenimente Culturale 

REZULTATE AȘTEPTATE: Organizarea a cel puțin 2 evenimente anuale și minim 100 de 

utilizatori. Creșterea numărului de activități al Bibliotecii a activităților atrase spre spaţiile Bibliotecii 

și creșterea veniturilor instituției și a vizibilității acesteia. 

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Performanța acestor măsuri va 

putea fi analizată anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, 

activitate coordonată de Consiliul Județean Sibiu.  

 

2.8 DESCHIDEREA ACTIVITĂȚII BIBLIOTECII JUDEȚENE ASTRA SPRE 

COMUNITĂȚILE CULTURALE ETNICE DIN ROMÂNIA. 

 

 OBIECTIV 0.3.2, 0.3.9, 0.3.1.2, 0.3.1.3, 0.3.1.4, 0.3.1.5, 0.3.1.6, 0.3.1.9, 0.3.2.0 

 

 Acest proiect face parte din interesul nostru de a reoferi vizibilitatea națională a instituției și 

a brandului ASTRA ca entitate culturală de prim rang. Dorim să promovăm activitatea Bibliotecii și 

necesitatea accesului la cultură și la identificarea valorilor locale, naționale și europene. Din aceste 

motive considerăm că este necesar de a veni în întâmpinarea lor cu modele de activități și acțiuni 

moderne, expandând activitatea Bibliotecii și în afara spațiului administrativ, propriu-zis.  

 Avem în vedere nu numai comunitatea sașilor din România dar a tuturor celorlalte comunități 

etnice culturale. Instituția va susține prin tematica sa organizatorică posibilitatea acestora de a își 

valorifica calitatea culturală.  

 

IMPACT: Local și național  

CONCEPT: Susținerea comunităților culturale etnice din România prin sprijinirea proiectelor 

culturale ale acestora.  

ORGANIZARE: Organizarea va fi responsabilitatea combinată a organizatorilor și a Bibliotecii. 

Modalitatea de amenajare va fi conceptul organizatorilor. Biblioteca poate pune la dispoziția 

operatorilor culturali fondul propriu de documentare, spaţiile sale, editura proprie, laboratorul de 

restaurare precum și canalele tehnice de diseminare a informației. Proiecte posibile sunt concerte, 

cluburi de lectură, expoziții, lansări de carte, dezbateri, emisiuni online, colecții editoriale. Programul 

se va realiza și cu sprijinul editurii Armanis parte a structurii Bibliotecii Județene ASTRA.  

LOCALIZARE: Ne adresăm întregului județ Sibiu, nu dorim a limita activitatea doar la teritoriul 

municipiului Sibiu.  

MEDIATIZARE: Acest proiect va avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate 

evenimentului în sine cu referire la organizarea sa în interiorul Bibliotecii ASTRA. Mediatizarea 

aparține în primul rând organizatorilor dar și gazdei adică Bibliotecii. Vor exista modalități de 

promovare online precum și în presa locală sau națională. 

TERMEN: Permanent începând cu primul semestru al anului 2022. 

RESPONSABIL: Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA împreună cu șeful Serviciului 

Cercetare Științifică  
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RESURSE FINANCIARE: Bugetul acestor momente se va acoperi din bugetul propriu al instituției 

precum și din parteneriate cu structurile importante cultural etnice din județul Sibiu. Suma 

aproximativa anuala: 5.000 lei 

RESURSE UMANE: Angajații Serviciului Cercetare Științifică și ai Compartimentului de 

Marketing și Evenimente Culturale 

REZULTATE AȘTEPTATE: Organizarea a cel puțin doua evenimente anuale și minim 100 de 

utilizatori. Creșterea numărului de activități al Bibliotecii a activităților atrase spre spatiile Bibliotecii 

și creșterea veniturilor instituției și a vizibilității acesteia. 

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Performanța acestor măsuri va 

putea fi analizată anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, 

activitate coordonată de Consiliul Județean Sibiu.  

 

 

 

2.9 ATRAGEREA MARILOR EVENIMENTE CULTURALE LOCALE LA PALATUL 

ASTRA. 

 

 OBIECTIV 0.3.2, 0.3.9, 0.3.1.2, 0.3.1.3, 0.3.1.4, 0.3.1.5, 0.3.1.6, 0.3.1.9, 0.3.2.0 

 

 Acest proiect face parte din interesul nostru de a deschide instituția către marile evenimente 

ale municipiului Sibiu. Spaţiile pe care Biblioteca le administrează au valoare istorica și sunt 

poziționate central pe teritoriul municipiului fiind sunt soluții foarte bune pentru găzduirea de 

evenimente din cadrul celor mai importante proiecte culturale din județ. Interesul nostru este acela de 

a crește numărul de sibieni care accesează spaţiile și ulterior serviciile oferite de Biblioteca Județeană 

ASTRA. 

 Dintre marile evenimente pe care ni le propunem a fi atrase spre spaţiile Bibliotecii enumeram,  

Festivalul Internațional de Teatru Sibiu, Festivalul de Film Antropologic AstraFilm, Festivalul 

Artmania, Festivalul Internațional de Jazz, Festivalul Feeric Fashion, Evenimentele UCIMR, 

Festivalul Sonoro, Proiectul ArtSafari, Proiectul Calfelor Călătoare. 

 

IMPACT: Local și național.  

CONCEPT: Atragerea marilor evenimente culturale din municipiul Sibiu la Biblioteca ASTRA prin 

punerea la dispoziție a spaţiilor administrate de instituție.  

ORGANIZARE: Proiectul va avea un coordonator din cadrul instituției. Biblioteca va participa 

bugetar prin suportarea parțială a cheltuielilor administrative.  

LOCALIZARE: sediile Bibliotecii Județene ASTRA, în principal cele din Palatul ASTRA dar avem 

în vedere toate spaţiile din județul Sibiu pe care instituția le administrează.  

MEDIATIZARE: Promovarea este responsabilitatea exclusivă a organizatorilor, Biblioteca urmând 

a își promova spaţiile pe care le deține precum și parteneriatele de excelenţă din care face parte.  

TERMEN: Permanent începând cu primul semestru al anului 2022. 

RESPONSABIL: Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA 

RESURSE FINANCIARE: Bugetul acestor momente se va acoperi din bugetul propriu al instituției. 

Suma aproximativă anuală: 1.000 lei 

RESURSE UMANE: Angajații Compartimentului de Marketing și Evenimente Culturale 
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REZULTATE AȘTEPTATE: Atragerea a cel puțin 3 mari evenimente în parteneriat cu Biblioteca 

Județeană ASTRA. Creșterea numărului de activități al Bibliotecii a activităților atrase spre spaţiile 

Bibliotecii și creșterea veniturilor instituției și a vizibilității acesteia. 

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Performanța acestor măsuri va 

putea fi analizată anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, 

activitate coordonată de Consiliul Județean Sibiu.  

 

3.0 PE ACOPERIȘ/ ON THE ROOF 

 

 OBIECTIV 0.3.2, 0.3.9, 0.3.1.2, 0.3.1.3, 0.3.1.4, 0.3.1.5, 0.3.1.6, 0.3.1.7, 0.3.1.8, 0.3.1.9, 

0.3.2.0 

 

 Acest proiect face parte din interesul nostru de a crește numărul de sibieni care accesează 

serviciile oferite de Biblioteca Județeană ASTRA. Atragerea de evenimente în spaţiile ASTRA va 

ajuta la creșterea vizibilității instituției și a brandului ASTRA ca entitate culturală de prim rang. 

 

IMPACT: Local 

CONCEPT: Terasa Corpului B reamenajată poate deveni un spațiu neconvențional cultural unde 

vom putea organiza diferite activități. Spațiul poate fi folosit de activitățile și proiectele Bibliotecii 

Județene ASTRA, de cele ale Consiliului Județean Sibiu dar și de alte entități culturale locale și 

naționale. 

ORGANIZARE: Proiectul va avea un coordonator din cadrul instituției. Organizarea va fi 

responsabilitatea combinată a organizatorilor și a Bibliotecii. Modalitatea de amenajare va fi 

conceptul organizatorilor. Spațiul poate fi închiriat de orice entitate culturală și nu numai. Proiecte 

posibile sunt Cinemateca ASTRA, concerte, cluburi de lectura, expoziții, lansări de carte, dezbateri, 

emisiuni online. 

LOCALIZARE: Terasa localizată la etajul 5 al Corpului B al sediului Bibliotecii.  

MEDIATIZARE: Acest proiect va avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate 

evenimentului în sine cu referire la organizarea sa în interiorul Bibliotecii ASTRA. Mediatizarea 

aparține în primul rând organizatorilor dar și gazdei adică Bibliotecii. Vor exista modalități de 

promovare online precum și în presa locală sau națională. 

TERMEN: Permanent începând cu primul semestru al anului 2022. 

RESPONSABIL: Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA și șeful Serviciului 

Administrativ.  

RESURSE FINANCIARE: Bugetul acestor momente se va acoperi din bugetul propriu al instituției. 

Suma aproximativă anuală: 10.000 lei 

RESURSE UMANE: Angajații Serviciului Administrativ și ai Compartimentului de Marketing și 

Evenimente Culturale 

REZULTATE AȘTEPTATE: Organizarea a cel puțin zece evenimente anuale și minim 100 de 

utilizatori. Creșterea numărului de activități al Bibliotecii a activităților atrase spre spatiile Bibliotecii 

și creșterea veniturilor instituției și a vizibilității acesteia. 

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Performanța acestor măsuri va 

putea fi analizată anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, 

activitate coordonată de Consiliul Județean Sibiu.  

 

3.1 GRADINA ASTRA 
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OBIECTIV 0.3.2, 0.3.9, 0.3.1.2, 0.3.1.3, 0.3.1.4, 0.3.1.5, 0.3.1.6, 0.3.1.7, 0.3.1.8, 0.3.1.9, 0.3.2.0 

 

 Acest proiect face parte din interesul nostru de a crește numărul de sibieni care accesează 

serviciile oferite de Biblioteca Județeană ASTRA. Atragerea de evenimente în spaţiile ASTRA va 

ajuta la creșterea vizibilității instituției și a brandului ASTRA ca entitate culturală de prim rang. 

 

IMPACT: Local 

CONCEPT: Curtea interioara a Palatului ASTRA, reamenajată poate deveni un spațiu 

neconvențional cultural unde vom putea organiza diferite activități. Spațiul poate fi folosit de 

activitățile și proiectele Bibliotecii Județene ASTRA, de cele ale Consiliului Județean Sibiu dar și de 

alte entități culturale locale și naționale.   

ORGANIZARE: Grădina ASTRA, așa cum se va numi spațiul, va avea un coordonator din cadrul 

instituției. Organizarea va fi responsabilitatea combinată a organizatorilor și a Bibliotecii. Modalitatea 

de amenajare va fi conceptul organizatorilor. Spațiul poate fi închiriat de orice entitate culturală și nu 

numai. Proiecte posibile sunt Cinemateca ASTRA, concerte, cluburi de lectura, expoziții, lansări de 

carte, dezbateri, emisiuni online. 

LOCALIZARE: Curtea interioară, localizată în spatele Palatului ASTRA al Bibliotecii.  

MEDIATIZARE: Acest proiect va avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate 

evenimentului în sine cu referire la organizarea sa în interiorul Bibliotecii ASTRA. Mediatizarea 

aparține în primul rând organizatorilor dar și gazdei adică Bibliotecii. Vor exista modalități de 

promovare online precum și în presa locală sau națională. 

TERMEN: Permanent începând cu primul semestru al anului 2022. 

RESPONSABIL: Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA și șeful Serviciului 

Administrativ.  

RESURSE FINANCIARE: Bugetul acestor momente se va acoperi din bugetul propriu al instituției. 

Suma aproximativă anuală: 10.000 lei 

RESURSE UMANE: Angajații Serviciului Administrativ și ai Compartimentului de Marketing și 

Evenimente Culturale 

REZULTATE AȘTEPTATE: Organizarea a cel puțin 5 evenimente anuale și minim 100 de 

utilizatori. Creșterea numărului de activități al Bibliotecii a activităților atrase spre spaţiile Bibliotecii 

și creșterea veniturilor instituției și a vizibilității acesteia. 

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Performanța acestor măsuri va 

putea fi analizată anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, 

activitate coordonată de Consiliul Județean Sibiu.  

 

3.2 PE BALCON 

 

 OBIECTIV 0.3.2, 0.3.9, 0.3.1.2, 0.3.1.3, 0.3.1.4, 0.3.1.5, 0.3.1.6, 0.3.1.7, 0.3.1.8, 0.3.1.9, 

0.3.2.0 

 

 Balconul Palatului ASTRA, clădire cu semnificație istorică, trebuie sa devină un simbol al 

Bibliotecii Județene ASTRA și un simbol cultural din Sibiu. Acest proiect face parte din interesul 

nostru de a reoferi vizibilitatea instituției și a brandului ASTRA ca entitate culturală de prim rang. 

Interesul nostru este acela de a crește numărul de sibieni care accesează serviciile oferite de Biblioteca 

Județeană ASTRA.  
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IMPACT: Local 

CONCEPT: Așa cum alte instituții marchează sau memorează un moment important din viața 

comunității internaționale, naționale sau locale prin video-maparea colorată a sediului propriu, la 

Biblioteca ASTRA o vom face prin mini evenimente PE BALCON. Se pot astfel marca: zile naționale 

și internaționale – 1 decembrie, 9 mai, zile culturale – Ziua Sibiului, Ziua Iei, Ziua Culturii Naționale, 

Ziua Patrimoniului, zile aniversare – a unui poet, a unui compozitor, a unui om de cultură dar și 

evenimente ale Sibiului – precum Festivalul Internațional de Teatru, Festivalul AstraFilm, şamd… 

ORGANIZARE: Proiectul va avea un coordonator din cadrul instituției. Organizarea va fi 

responsabilitatea combinată a organizatorilor și a Bibliotecii. Modalitatea de amenajare va fi 

conceptul organizatorilor.  

LOCALIZARE: Balconul Palatului ASTRA din strada George Bariţiu, monument istoric.  

MEDIATIZARE: Acest proiect va avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate 

evenimentului în sine cu referire la organizarea sa în interiorul Bibliotecii ASTRA. Mediatizarea 

aparține în primul rând organizatorilor dar și gazdei adică Bibliotecii. Vor exista modalități de 

promovare online precum și în presa locală sau națională. 

TERMEN: Permanent începând cu primul semestru al anului 2022. 

RESPONSABIL: Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA și șeful Serviciului 

Administrativ.  

RESURSE FINANCIARE: Bugetul acestor momente se va acoperi din bugetul propriu al instituției. 

Suma aproximativă anuală: 1.000 lei 

RESURSE UMANE: Angajații Serviciului Administrativ și ai Compartimentului de Marketing și 

Evenimente Culturale 

REZULTATE AȘTEPTATE: Organizarea a cel puțin 5 evenimente anuale și minim 100 de 

utilizatori. Creșterea numărului de activități al Bibliotecii a activităților atrase spre spaţiile Bibliotecii 

și creșterea veniturilor instituției și a vizibilității acesteia. 

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Performanța acestor măsuri va 

putea fi analizată anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, 

activitate coordonată de Consiliul Județean Sibiu.  

 

 

 

3.3 COLECȚIA DE ARTĂ ASTRA 

 

 OBIECTIV 0.3.1, 0.3.2, 0.3.3, 0.3.9, 0.3.1.2, 0.3.1.3, 0.3.1.4, 0.3.1.5, 0.3.1.6, 0.3.1.9, 0.3.2.0 

 

 Acest proiect face parte din interesul nostru de a dezvolta fondul cultural administrat. Interesul 

nostru este acela de a crește numărul de sibieni care accesează serviciile oferite de Biblioteca 

Județeană ASTRA. 

 

IMPACT: Local 

CONCEPT: Organizarea unei colecții de artă a instituției. Aceasta va fi compusă din donații de 

obiecte de artă rezultate fie în urma expozițiilor organizate sub egida ASTRA precum și prin colectări 

de la persoane fizice.  

ORGANIZARE: Proiectul va avea un coordonator din cadrul instituției.  
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LOCALIZARE: Sediul Bibliotecii Județene ASTRA 

MEDIATIZARE: Acest proiect va avea un protocol de mediatizare, mesajele urmând a fi dedicate 

atât activității Bibliotecii dar și privind necesitatea dezvoltării activității culturale. Vor exista 

informări online precum și în presa locală. 

TERMEN: Permanent începând cu primul semestru al anului 2022. 

RESPONSABIL: Directorul general al Bibliotecii Județene ASTRA și șeful Serviciului Cercetare 

Științifică.  

RESURSE FINANCIARE: Bugetul acestor momente se va acoperi din bugetul propriu al instituției. 

Suma aproximativă anuală: 1.000 lei 

RESURSE UMANE: Angajații Serviciului Cercetare Științifică și ai Compartimentului de 

Marketing și Evenimente Culturale 

REZULTATE AȘTEPTATE: Organizarea colecției cu o componentă de minim 5 lucrări de artă în 

inventar, la finalul anului 2022. Creșterea numărului de activități al Bibliotecii a activităților atrase 

spre spatiile Bibliotecii și creșterea veniturilor instituției și a vizibilității acesteia. 

INDICATOR DE EVALUARE: Îndeplinirea rezultatelor așteptate. Performanța acestor măsuri va 

putea fi analizată anual prin activitatea de evaluare a directorului general și a actului de management, 

activitate coordonată de Consiliul Județean Sibiu.  
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1.0 ANALIZE 

 

1.0.1 ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE TARI (S) PUNCTE SLABE (W) 

• cea mai importantă instituție de acest tip din 

județul Sibiu 

• recunoașterea la nivel național a Bibliotecii ca 

instituției și centru de referință; 

• resurse umane bine pregătire, bibliotecari și 

cercetători cu experiență; 

• dotare cu aparatură modernă (editura, 

compartimentele bibliotecare, digitalizarea); 

• existența unui sistem informatic integrat; 

• structură profesională diversificată cu servicii 

bibliotecare, de cercetare și de editare/ tipărire; 

• servicii medicale performante, realizate de 

echipe de specialiști; 

• adresabilitate foarte mare pentru 

Compartimentul Copii; 

• dotare cu spaţii alternative exterioare, spațiul 

verde și spațiul aflat la ultimul etaj al Corpului 

B;  

• situație financiară stabilă prin lipsa arieratelor. 

• adresabilitate pozitivă a utilizatorilor on-line 

• unica continuatoare legală a unui brand istoric 

și cultural major pentru România;  

• existența Depozitului Legal;  

• posibilitatea dezvoltării unei activități culturale 

on-line de prim rang;  

• implementarea minoră de programe cu 

finanțare națională și de proiecte europene în 

instituție; 

• rata de utilizare a serviciilor bibliotecare în 

scădere, trend național;  

• editura Armanis este acreditată C de către 

Consiliul Național al Cercetării Științifice;  

• structura pavilionară presupune costuri mari de 

întreținere și funcționare, de reabilitare și 

modernizare; 

• spații insuficiente pentru evenimentele 

organizate și găzduite;  

• infrastructura este pe alocuri 

necorespunzătoare pentru asigurarea 

circuitelor funcționale conform cerințelor 

moderne; 

• venituri proprii reduse, ceea ce determină 

imposibilitatea efectuării investițiilor; 

• servicii complementare prezente dar 

insuficiente (editura, cercetarea, muzeul, 

spaţiile de conferință); 

• vizibilitate redusă a instituției (media, on-line) 

coroborată cu necesitatea creșterii imaginii 

pozitive în media locală și națională; 

• grade diferite de competență pentru persoane 

cu același nivel de salarizare; 

• promovare insuficientă și inegală a unei culturi 

organizaționale bazate pe spiritul de echipă, pe 

siguranța utilizatorului și calitatea actului 

cultural; 

• politica programelor de formare/ dezvoltare 

profesională pentru personal deficitară; 

• bugetul Bibliotecii a fost îndreptat în ultimii 

ani spre funcționarea instituției și nu spre 

dezvoltarea și modernizarea acesteia; 

• slaba achiziție de carte;  

• numărul mic al utilizatorilor anuali;  

• lipsa unei imagini și a unei identități vizuale 

unitare; 
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OPORTUNITĂȚI (O) AMENINȚĂRI (T) 

• sprijin logistic și financiar din partea Consiliul 

Județean Sibiu; 

• atragere de fonduri naționale și externe 

nerambursabile prin care se poate finanța 

reabilitarea infrastructurii și dotarea cu 

aparatura necesară precum și pentru realizarea 

programului minimal asumat; 

• identificarea oportunităților de schimburi de 

experiență cu alte instituții de același tip din 

UE; 

• posibilitatea reorganizării administrative pentru 

creșterea performanţei instituției; 

• identificarea de oportunități pentru dezvoltarea 

unor servicii de conservare/ restaurare a hârtiei; 

• identificarea oportunităților de încheiere de 

parteneriate cu ONG-uri şi alte instituții 

culturale; 

• desfășurarea de activități pentru atragerea de 

fonduri suplimentare (donații, sponsorizări, 

transferuri cu titlu gratuit, etc.). 

• dezvoltarea de proiecte pentru stimularea 

atragerii de fonduri pentru investiții și 

modernizări din bugetul Consiliului Județean 

Sibiu și a Ministerului Culturii, eventual cu 

atragerea surselor financiare și din alte bugete 

locale sau naționale; 

• existența unicului hub cultural din județul 

Sibiu; 

• amplasarea optimă a instituției în regiunea 

Centru cu o infrastructură culturala dezvoltată 

creează oportunitatea de a beneficia mai facil de 

forță de muncă de calitate în domeniul culturii;  

• cooperarea comunității și concomitent cu 

amplificarea voluntariatului; 

• parteneriate cu ONG și unitățile de învățământ; 

• creșterea permanentă a colecțiilor instituției; 

• deschiderea instituției pentru organizarea de 

evenimente culturale, prin parteneriat, 

închiriere, găzduire, organizare;  

• un fond digitizat al Bibliotecii;  

• adresabilitatea națională și internațională a 

instituției; 

• lipsa de interes a altor UAT-uri de a aloca 

fonduri din bugetele locale proprii deși cadrul 

legal este creat; 

• reguli de finanțare impredictibile coroborate 

cu bugetul redus alocat sistemului cultural; 

• creșterea substanțială a cheltuielilor de 

personal; 

• creșterea tarifelor la utilități; 

• legislație necorelată cu nevoile reale și lipsa 

unei strategii naționale în domeniu; 

• stresul și încărcarea psihică a personalului 

generată de pandemie precum și mediul 

instabil socio-financiar creat pe anunțarea unei 

crizei financiare post-pandemice; 

• riscul de migrarea personalului de specialitate 

calificat; 
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1.0.2 IDENTIFICAREA PROBLEMELOR CRITICE 

 

 - Necesitatea modernizării dotărilor de specialitate a Bibliotecii Județene ASTRA. Avem în 

vedere aparatura digitală, necesară digitizării și a funcționării editurii dar și mobilierul necesar 

funcționării. 

 - Activitate de cercetare puțin dezvoltată. 

 - Înființarea Laboratorului de Conservare/ Restaurare, a Centrului și a Hubului Cultural și a 

studioului audio/ video. 

 - Biblioteca este pavilionară iar infrastructura acestuia este neadaptată și nu este în 

concordanță cu nevoile și cerințele actuale de servicii bibliotecare și de cercetare ale populației 

deservite, necesitând modificări pentru creșterea adresabilității prin diversificarea serviciilor, 

îmbunătățirea performanței, calității serviciilor, creșterea veniturilor instituției. 

 - Nevoia de a asigura condiții de muncă propice și sigure pentru prestarea activităților de către 

personal, pentru creșterea satisfacției angajaților prin furnizarea unui mediu optim de dezvoltare 

profesională cu menținerea cât mai ridicată nivelului de pregătire profesională al personalului. 

 - Nevoia de eficientizare și integrare a proceselor pentru asigurarea conformării cu standardele 

prevăzute în normativele legislative în vigoare. 

 - Nevoia de creștere a veniturilor proprii – prin oferirea de servicii bibliotecare, de cercetare 

și culturale. 

 - Acreditarea C a Editurii Armanis de către Consiliul Național al Cercetării Științifice. 

 - Lipsa unor rețele de parteneriate cu administrațiile publice locale, cu structurile 

nonguvernamentale și cu companiile economice din județul Sibiu. 

 - Necesitatea reabilitării clădirilor și spaţiilor exterioare al Bibliotecii. 

 - Slaba mediatizare și prezenta în mediul on-line. 

 - Lipsa investițiilor majore și a atragerii fondurilor de finanțare guvernamentale sau 

internaționale ale instituției. 

 - Lipsa achiziției de cărți și alte lucrări. 

 - Structura eronată a componentei de resurse umane a instituției. 

 - Lipsa salarizării corecte a angajaților Bibliotecii.  

 

1.0.3 SELECȚIONAREA ACȚIUNILOR PRIORITARE NECESARE ÎN ACTIVITATEA 

BIBLIOTECII JUDEȚENE ASTRA 

 

 - Activitate de cercetare dezvoltată. 

 - Înființarea Laboratorului de Conservare/ Restaurare, a Centrului și a Hubului Cultural și a 

studioului audio/ video. 

 - Nevoia de creștere a veniturilor proprii prin oferirea de servicii bibliotecare, de cercetare și 

culturale. 

 - Acreditarea B a Editurii Armanis de către Consiliul Național al Cercetării Științifice. 

 - Crearea unor rețele de parteneriate cu administrațiile publice locale, cu structurile 

nonguvernamentale și cu companiile economice din județul Sibiu. 

 - Creșterea mediatizării și a prezentei în mediul on-line. 

 - Atragerea fondurilor de finanțare guvernamentale sau internaționale ale instituției. 
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1.0.4 MOTIVAREA ALEGERILOR FĂCUTE 

 Este necesar să se asigure întreaga gamă de servicii aferente profilului Bibliotecii, cu atât mai 

mult cu cât aceste servicii sunt și foarte necesare populației deservite de instituție. Rezolvarea acestor 

probleme aduce avantaje substanțiale, după cum urmează: 

 Prin dezvoltarea activității de cercetare, instituție devine un etalon științific al România, 

recuperând acest demers al Asociaţiunii ASTRA existent încă de la înființarea acesteia. Aceasta se 

poate realiza prin dezvoltarea entităților existente deja și alăturarea Laboratorului de Conservare/ 

Restaurare.  

 Prin înființarea Centrului și Hubului Cultural deschidem spaţiile și activitatea instituției unei 

pieţe mari de utilizatori și operatori culturali, devenind astfel un focus point al culturii sibiene și 

naționale. Acest demers se poate desăvârși prin parteneriate puternice cu administrațiile publice 

locale, cu structurile nonguvernamentale și cu companiile economice din județul Sibiu care astfel vor 

dezvolta la scară națională și internațională viața entității.  

 Prin acreditarea B a Editurii Armanis de către Consiliul Național al Cercetării Științifice, 

reașezăm structura între entitățile de profil importante din județul Sibiu și nu numai, atrăgând astfel 

autori importanți și finanțări mai mari.  

 Prin creșterea mediatizării și a prezenţei vizibile în mediul on-line atragem un mai mare număr 

de utilizatori, creștem calitatea produselor și serviciilor oferite crescând astfel renumele Bibliotecii 

ca instituție de prim rând a culturii din România.  

 Toate acestea se pot face prin atragerea de fonduri suplimentare la bugetul instituției, absolut 

necesare pentru îndeplinirea proiectelor asumate și gândite.  

 

1.0.5 DIAGRAMA GANTT 

 

 

NR. 

CRT. 
OBIECTIV RESPONSABIL 

ÎNCADRARE ÎN TIMP 

S. I 

2022 

S. II 

2022 

S. I 

2023 

S. II 

2023 

S. I 

2024 

S. II 

2024 

S. I 

2025 

S. II 

2025 

1 0.3.1 
Director general 

Șef S. Bibliotecar 
        

2 0.3.2 
Director general 

Șef S. Administrativ 
        

3 0.3.3 

Director general 

Șef S. Cercetare 

Științifică 

        

4 0.3.4 

Director general 

Șef S. Cercetare 

Științifică 

Șef S. Bibliotecar 
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5 0.3.5 
Director general 

Șef S. Administrativ 
        

6 0.3.6 

Director general 

Șef S. Cercetare 

Științifică 

        

7 0.3.7 

Director general 

Șef S. Cercetare 

Științifică 

        

8 0.3.8 

Director general 

Șef S. Cercetare 

Științifică 

Șef S. Administrativ 

        

9 0.3.9 
Director general 

Șef S. Bibliotecar 
        

10 0.3.10 
Director general 

Șef S. Bibliotecar 
        

11 0.3.11 
Director general 

Șef S. Administrativ 
        

12 0.3.12 
Director general 

Șef S. Administrativ 
        

13 0.3.13 Director general         

14 0.3.14 
Director general 

Șef S. Bibliotecar 
        

15 0.3.15 Director general         

16 0.3.16 
Director general 

Șef S. Bibliotecar 
        

17 0.3.17 
Director general 

Șef S. Administrativ 
        

18 0.3.18 
Director general 

Șef S. Administrativ 
        

19 0.3.19 Director general         
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Șef S. Bibliotecar 

20 0.3.20 

Director general 

Șef S. Bibliotecar 

Șef S. Cercetare 

Științifică 

        

21 0.3.21 Director general         

22 0.3.22 
Director general 

Șef S. Administrativ 
        

23 0.3.23 
Director general 

Șef S. Administrativ 
        

24 0.3.24 

Director general 

Șef S. Administrativ 

Șef S. Bibliotecar 

Șef S. Cercetare 

Științifică 
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1.1 ANALIZE 

  

1.0.6 CALENDARUL DE ACTIVITĂȚI  

 

Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată 

 

 

Nr. 

Crt. 
Program 

Scurta descriere a 

programului 

Nr. 

proiecte 

Denumirea 

proiectului 

Buget 

prevăzut pe 

program (lei) 

2022 

1 
Reorganizarea 

instituției 

Avem în vedere 

reorganizarea 

administrativă a 

Bibliotecii Județene 

ASTRA și evident 

modificarea organigramei 

instituției și a 

Regulamentului de 

Organizare și 

Funcționare. 

8 

1. Modificare 

organigrama și ROF,  

2. Editura Armanis,  

3. Reorganizarea 

clădirilor,  

4. Reabilitarea 

Palatului ASTRA,  

5. Sediile secundare,  

6. Spaţii de lectură,  

7. Depozite, depozitul 

legal,  

8. Imaginea corporate 

și identitatea 

Bibliotecii,  

180.000 

2 

Atragerea de 

surse 

alternative 

diferite de 

bugetul 

asigurat de 

autoritate. 

Avem în vedere 

identificarea de sume pe 

care le putem atrage 

dinspre agenții economici 

aflați în județul Sibiu, din 

dezvoltarea de 

parteneriate cu 

administrația publică 

locala împreună cu care 

vom dezvolta serie de 

proiecte specifice 

activității instituției.  

De asemenea, vom 

identifica programele de 

finanțare necesare 

dezvoltării proiectelor 

proprii precum și a dotării 

și reabilitării și 

modernizării entității.  

8 

1. Atragerea de surse 

alternative diferite de 

bugetul asigurat de 

autoritate,  

2. Editura Armanis,  

3. Spaţii alternative ale 

Bibliotecii,  

4. Spaţiile de 

conferință,  

5. Închirierea de spaţii, 

6. Pe Acoperiș,  

7. Grădina ASTRA,  

8. Pe Balcon 

221.000 
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3 

Creșterea 

numărului de 

utilizatori ai 

serviciilor și 

produselor 

Bibliotecii 

Organizarea de proiecte 

care sa asigure creșterea 

numărului de utilizatori ai 

serviciilor și produselor 

Bibliotecii. Avem în 

vedere utilizatori fizici și 

on-line de pe teritoriul 

României  

3 

1. Voluntariat la 

Biblioteca Județeană 

ASTRA,  

2. Editura Armanis,  

3. Deschiderea spre 

copii și tineret 

100.000 

4 

Dotarea cu 

aparatura 

necesară a 

Bibliotecii 

Avem în vedere dotarea 

cu noi echipamente și 

mobilier necesare 

activități 

compartimentelor 

existente, reorganizarea 

spaţiilor instituției, 

organizarea de noi 

compartimente precum și 

permanenta digitalizare a 

instituției. 

2 

1. Dotarea cu aparatura 

necesară a Bibliotecii, 

2. Digitalizarea 

instituției, 

10.000 

5 

Achiziționarea 

de lucrări, 

carte și opere 

de artă 

Dorim crearea unei 

strategii de achiziționare. 

Dorim o linie de achiziție 

de carte pentru copii și 

tineri, o linie de achiziție 

de carte științifică dar și 

una tematică dedicată 

diferitelor teme socio – 

culturale.  

3 

1. Achiziționarea de 

carte,  

2. Achiziționarea de 

colecții speciale,  

3. Colecția de artă 

ASTRA 

61.000 

6 

Activitatea on-

line a 

Bibliotecii 

Crearea de noi produse și 

servicii online, 

modernizarea celor 

existente și creșterea 

utilizatorilor virtuali 

3 

1. Agora Astra,  

2. ASTRA TV,  

3. ASTRA App,  

1.000.000 

7 
Digitizarea 

Bibliotecii 

Metoda trecerii 

Bibliotecii în mediul on-

line este ideal pentru orice 

cercetător din aceasta 

lume. Mai mult el oferă 

posibilitatea interacțiunii 

mondiale a instituției.  

1 
1. Digitizarea 

Bibliotecii 
10.000 

8 

Programe și 

proiecte 

bibliotecare 

Dezvoltarea unei serii de 

proiecte care sa ajute la 

creșterea vizibilității 

Bibliotecii, a numărului 

de utilizatori și a 

evenimentelor la care 

instituția este parteneră. 

12 

1. Colţuri de lectură și 

biblioteci tematice,  

2. Sibiu, orașul 

copiilor,  

3. Astra Adolescent,  

79.000 
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4. Școala de Vara 

ASTRA,  

5. Bibliovacanţa,  

6. Concursul de lectură 

Astra cititor campion, 

7. Bătălia cărților,  

8. Lecturi urbane de 

carte,  

9. Mama și cartea,  

10. Degustare de carte, 

11. Biblioteca volantă, 

12. Campanii de 

colectare cărți,  

9 

Cercetarea 

Bibliotecii 

Județene 

ASTRA 

Biblioteca Județeană 

ASTRA va dezvolta și își 

va asuma propriile teme 

de cercetare, în domeniul 

culturii livrești, a culturii 

și civilizației, a artei sau a 

altor domenii conexe. 

6 

1. Stabilirea temelor de 

cercetare,  

2. Clasarea obiectelor 

de patrimoniu,  

3. Publicarea de lucrări 

de specialitate,  

4. Laboratorul 

Conservare – 

Restaurare,  

5. Muzeul Asociaţiunii, 

6. Institutul de 

Cercetare 

150.000 

10 

Centrul și 

Hubul 

Cultural 

ASTRA 

Organizarea unui spațiu 

care poate deveni spațiul 

de desfășurare și 

organizare a artiștilor din 

Sibiu, a evenimentelor din 

Sibiu și a structurilor din 

Sibiu, altele decât cele 

care dețin spaţii proprii de 

desfășurare.  

1 
1. Centrul și Hubul 

Cultural ASTRA 
20.000 

11 

Organizarea 

de evenimente 

sub egida 

Bibliotecii 

Județene 

ASTRA 

Un mod excepțional de 

prezentare a 

patrimoniului și a ideilor 

și a cercetărilor ASTRA 

sunt evenimentele pe care 

le putem organiza anual. 

Acest proiect face parte 

din interesul nostru de a 

reoferi vizibilitatea 

naționala a instituției și a 

brandului ASTRA ca 

entitate culturală de prim 

rang. Dorim să promovăm 

11 

1. Expozițiile 

Bibliotecii,  

2. ASTRA 160,  

3. Sezonul ASTRA la 

Mediaș,  

4. Conferințele 

ASTRA,  

5. Cinemateca ASTRA,  

6. Expoziții itinerante 

naționale și 

internaționale,  

241.000 



94 

 

activitatea Bibliotecii și 

necesitatea accesului la 

cultură respectiv știința și 

la identificarea valorilor 

locale, naționale și 

europene.  

7. Expoziții în locație, 

8. Salonul de fotografie 

ASTRA,  

9. Festivalul de Film de 

la Arpașu de Jos, 10. 

Organizarea zilelor 

speciale,  

11. Atragerea marilor 

evenimente la 

Biblioteca ASTRA,  

12 

Creșterea 

mediatizării 

Bibliotecii 

Județene 

ASTRA 

Întreaga activitate on-line 

a Bibliotecii trebuie 

regândită. Activitățile 

paginilor on-line trebuie 

corelate. Acest proiect 

este unul necesar pentru 

Biblioteca Județeană 

ASTRA. 

1 

1. Creșterea 

mediatizării Bibliotecii 

Județene ASTRA 

60.000 

13 

Deschiderea 

Bibliotecii 

ASTRA către 

comunitățile 

culturale 

naționale 

extrateritoriale 

Acest proiect face parte 

din interesul nostru de a 

reoferi vizibilitatea 

naționala a instituției și a 

brandului ASTRA ca 

entitate culturală de prim 

rang. Dorim sa promovăm 

activității Bibliotecii și 

necesitatea accesului la 

cultură și la identificarea 

valorilor locale, naționale 

și europene.  

1 

1. Deschiderea 

Bibliotecii ASTRA 

către comunitățile 

culturale naționale 

extrateritoriale 

5.000 

14 

Deschiderea 

Bibliotecii 

ASTRA către 

comunitățile 

culturale 

etnice din 

România 

Avem în vedere nu numai 

comunitatea sașilor din 

România dar a tuturor 

celorlalte comunități 

etnice culturale. Instituția 

va susține prin tematica sa 

organizatorică 

posibilitatea acestora de a 

își valorifica calitatea 

culturală. 

1 

1. Deschiderea 

Bibliotecii ASTRA 

către comunitățile 

culturale etnice din 

România 

5.000 

2023 

1 
Reorganizarea 

instituției 

Avem în vedere 

reorganizarea 

administrativă a 

Bibliotecii Județene 

ASTRA și evident 

modificarea organigramei 

instituției și a 

7 

1. Modificare 

organigrama și ROF,  

2. Editura Armanis,  

3. Reorganizarea 

clădirilor,  

130.000 



95 

 

Regulamentului de 

Organizare și 

Funcționare. 

4. Reabilitarea 

Palatului ASTRA,  

5. Sediile secundare,  

6. Spaţii de lectura,  

7. Depozite, depozitul 

legal 

2 

Atragerea de 

surse 

alternative 

diferite de 

bugetul 

asigurat de 

autoritate. 

Avem în vedere 

identificarea de sume pe 

care le putem atrage 

dinspre agenții economici 

aflați în județul Sibiu, din 

dezvoltarea de 

parteneriate cu 

administrația publică 

locală împreună cu care 

vom dezvolta serie de 

proiecte specifice 

activității instituției.  

De asemenea, vom 

identifica programele de 

finanțare necesare 

dezvoltării proiectelor 

proprii precum și a dotării 

și reabilitării și 

modernizării entității.  

8 

1. Atragerea de surse 

alternative diferite de 

bugetul asigurat de 

autoritate,  

2. Editura Armanis,  

3. Spaţii alternative ale 

Bibliotecii,  

4. Spaţiile de 

conferință,  

5. Închirierea de spaţii, 

6. Pe Acoperiș,  

7. Grădina ASTRA,  

8. Pe Balcon 

221.000 

3 

Creșterea 

numărului de 

utilizatori ai 

serviciilor și 

produselor 

Bibliotecii 

Organizarea de proiecte 

care să asigure creșterea 

numărului de utilizatori ai 

serviciilor și produselor 

Bibliotecii. Avem în 

vedere utilizatori fizici și 

on-line de pe teritoriul 

României  

3 

1. Voluntariat la 

Biblioteca Județeană 

ASTRA,  

2. Editura Armanis,  

3. Deschiderea spre 

copii și tineret,  

100.000 

4 

Dotarea cu 

aparatura 

necesară a 

Bibliotecii 

Avem în vedere dotarea 

cu noi echipamente și 

mobilier necesare 

activități 

compartimentelor 

existente, reorganizarea 

spaţiilor instituției, 

organizarea de noi 

compartimente precum și 

permanenta digitalizare a 

instituției. 

3 

1. Dotarea cu aparatura 

necesară a Bibliotecii, 

2. Digitalizarea 

instituției,  

3. Crearea unui studio 

audio video,  

110.000 

5 

Achiziționarea 

de lucrări, 

carte și opere 

de artă 

Dorim crearea unei 

strategii de achiziționare. 

Dorim o linie de achiziție 

de carte pentru copii și 

3 
1. Achiziționarea de 

carte,  
61.000 
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tineri, o linie de achiziție 

de carte științifică dar și 

una tematică, dedicată 

diferitelor teme socio – 

culturale.  

2. Achiziționarea de 

colecții speciale,  

3. Colecția de artă 

ASTRA 

6 

Activitatea on-

line a 

Bibliotecii 

Crearea de noi produse și 

servicii online, 

modernizarea celor 

existente și creșterea 

utilizatorilor virtuali 

3 

1. Agora Astra,  

2. ASTRA TV,  

3. ASTRA App,  

1.000.000 

7 
Digitizarea 

Bibliotecii 

Metoda trecerii 

Bibliotecii în mediul on-

line este ideal pentru orice 

cercetător din aceasta 

lume. Mai mult el oferă 

posibilitatea interacțiunii 

mondiale a instituției.  

1 
1. Digitizarea 

Bibliotecii 
10.000 

8 

Programe și 

proiecte 

bibliotecare 

Dezvoltarea unei serii de 

proiecte care sa ajute la 

creșterea vizibilității 

Bibliotecii, a numărului 

de utilizatori și a 

evenimentelor la care 

instituția este parteneră. 

12 

1. Colţuri de lectură și 

biblioteci tematice,  

2. Sibiu, orașul 

copiilor,  

3. Astra Adolescent,  

4. Școala de Vara 

ASTRA,  

5. Bibliovacanţa,  

6. Concursul de lectură 

Astra cititor campion, 

7. Bătălia cărților,  

8. Lecturi urbane de 

carte,  

9. Mama și cartea,  

10. Degustare de carte, 

11. Biblioteca volantă, 

12. Campanii de 

colectare cărți 

79.000 

9 

Cercetarea 

Bibliotecii 

Județene 

ASTRA 

Biblioteca Județeană 

ASTRA va dezvolta și își 

va asuma propriile teme 

de cercetare, în domeniul 

culturii livrești, a culturii 

și civilizației, a artei sau a 

altor domenii conexe. 

8 

1. Stabilirea temelor de 

cercetare,  

2. Clasarea obiectelor 

de patrimoniu,  

3. Publicarea de lucrări 

de specialitate,  

4. Laboratorul 

Conservare – 

Restaurare,  

230.000 
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5. Muzeul Asociaţiunii, 

6. Institutul de 

Cercetare,  

7. Crearea de platforme 

on-line de cercetare,  

8. Proiecte editoriale 

ICR,  

10 

Organizarea 

de evenimente 

sub egida 

Bibliotecii 

Județene 

ASTRA 

Un mod excepțional de 

prezentare a 

patrimoniului și a ideilor 

și a cercetărilor ASTRA 

sunt evenimentele pe care 

le putem organiza anual. 

Acest proiect face parte 

din interesul nostru de a 

reoferi vizibilitatea 

națională a instituției și a 

brandului ASTRA ca 

entitate culturală de prim 

rang. Dorim sa promovăm 

activitatea Bibliotecii și 

necesitatea accesului la 

cultura respectiv știința și 

la identificarea valorilor 

locale, naționale și 

europene.  

15 

1. Expozițiile 

Bibliotecii,  

2. ASTRA 160,  

3. Conferințele 

ASTRA,  

4. Cinemateca ASTRA,  

5. Expoziții itinerante 

naționale și 

internaționale,  

6. Expoziții în locație, 

7. Salonul de fotografie 

ASTRA,  

8. Festivalul de Film de 

la Arpașu de Jos,  

9. Organizarea zilelor 

speciale,  

10. Atragerea marilor 

evenimente la 

Biblioteca ASTRA,  

11. Sezonul ASTRA la 

Mediaș,  

12. Forumul Cultural 

de la Sibiu,  

13. Sezonul cultural 

rural,  

14. ASTRA 

Unplugged,  

15. Music at the 

Library,  

711.000 

11 

Creșterea 

mediatizării 

Bibliotecii 

Județene 

ASTRA 

Întreaga activitate on-line 

a Bibliotecii trebuie 

regândită. Activitățile 

paginilor on-line trebuie 

corelate. Acest proiect 

este unul necesar pentru 

Biblioteca Județeană 

ASTRA. 

1 

1. Creșterea 

mediatizării Bibliotecii 

Județene ASTRA 

60.000 
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12 

Centrul și 

Hubul 

Cultural 

ASTRA 

Organizarea unui spațiu 

care poate deveni spațiul 

de desfășurare și 

organizare a artiștilor din 

Sibiu, a evenimentelor din 

Sibiu și a structurilor din 

Sibiu, altele decât cele 

care dețin spatii proprii de 

desfășurare.  

1 
1. Centrul și Hubul 

Cultural ASTRA 
20.000 

13 

Deschiderea 

Bibliotecii 

ASTRA către 

comunitățile 

culturale 

naționale 

extrateritoriale 

Acest proiect face parte 

din interesul nostru de a 

reoferi vizibilitatea 

națională a instituției și a 

brandului ASTRA ca 

entitate culturală de prim 

rang. Dorim sa promovăm 

activitatea Bibliotecii și 

necesitatea accesului la 

cultură și la identificarea 

valorilor locale, naționale 

și europene.  

1 

1. Deschiderea 

Bibliotecii ASTRA 

către comunitățile 

culturale naționale 

extrateritoriale 

5.000 

14 

Deschiderea 

Bibliotecii 

ASTRA către 

comunitățile 

culturale 

etnice din 

România 

Avem în vedere nu numai 

comunitatea sașilor din 

România dar a tuturor 

celorlalte comunități 

etnice culturale. Instituția 

va susține prin tematica sa 

organizatorică 

posibilitatea acestora de a 

își valorifica calitatea 

culturala. 

1 

1. Deschiderea 

Bibliotecii ASTRA 

către comunitățile 

culturale etnice din 

România 

5.000 

2024 

1 

Atragerea de 

surse 

alternative 

diferite de 

bugetul 

asigurat de 

autoritate. 

Avem în vedere 

identificarea de sume pe 

care le putem atrage 

dinspre agenții economici 

aflați în județul Sibiu, din 

dezvoltarea de 

parteneriate cu 

administrația publică 

locală, împreună cu care 

vom dezvolta serie de 

proiecte specifice 

activității instituției.  

De asemenea, vom 

identifica programele de 

finanțare necesare 

dezvoltării proiectelor 

proprii precum și a dotării 

8 

1. Atragerea de surse 

alternative diferite de 

bugetul asigurat de 

autoritate,  

2. Editura Armanis,  

3. Spatii alternative ale 

Bibliotecii,  

4. Spaţiile de 

conferință,  

5. Închirierea de spaţii, 

6. Pe Acoperiș,  

7. Grădina ASTRA,  

8. Pe Balcon 

221.000 
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și reabilitării și 

modernizării entității.  

2 

Creșterea 

numărului de 

utilizatori ai 

serviciilor și 

produselor 

Bibliotecii 

Organizarea de proiecte 

care sa asigure creșterea 

numărului de utilizatori ai 

serviciilor și produselor 

Bibliotecii. Avem în 

vedere utilizatori fizici și 

on-line de pe teritoriul 

României  

3 

1. Voluntariat la 

Biblioteca Județeană 

ASTRA,  

2. Editura Armanis,  

3. Deschiderea spre 

copii și tineret 

100.000 

3 

Dotarea cu 

aparatura 

necesară a 

Bibliotecii 

Avem în vedere dotarea 

cu noi echipamente și 

mobilier necesare 

activități 

compartimentelor 

existente, reorganizarea 

spaţiilor instituției, 

organizarea de noi 

compartimente precum și 

permanenta digitalizare a 

instituției. 

3 

1. Dotarea cu aparatura 

necesară a Bibliotecii, 

2. Digitalizarea 

instituției,  

3. Crearea unui studio 

audio video,  

110.000 

4 

Achiziționarea 

de lucrări, 

carte și opere 

de artă 

Dorim crearea unei 

strategii de achiziționare. 

Dorim o linie de achiziție 

de carte pentru copii și 

tineri, o linie de achiziție 

de carte științifică dar și 

una tematică, dedicată 

diferitelor teme socio – 

culturale.  

3 

1. Achiziționarea de 

carte,  

2. Achiziționarea de 

colecții speciale,  

3. Colecția de artă 

ASTRA 

61.000 

5 

Activitatea on-

line a 

Bibliotecii 

Crearea de noi produse și 

servicii online, 

modernizarea celor 

existente și creșterea 

utilizatorilor virtuali 

2 

1. Agora Astra,  

2. ASTRA TV,  

3. ASTRA App,  

1.000.000 

6 
Digitizarea 

Bibliotecii 

Metoda trecerii 

Bibliotecii în mediul on-

line este ideal pentru orice 

cercetător din aceasta 

lume. Mai mult el oferă 

posibilitatea interacțiunii 

mondiale a instituției.  

1 
1. Digitizarea 

Bibliotecii 
10.000 

7 

Programe și 

proiecte 

bibliotecare 

Dezvoltarea unei serii de 

proiecte care să ajute la 

creșterea vizibilității 

Bibliotecii, a numărului 

de utilizatori și a 

12 

1. Colţuri de lectură și 

biblioteci tematice,  

2. Sibiu, orașul 

copiilor,  

79.000 
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evenimentelor la care 

instituția este parteneră. 

3. Astra Adolescent,  

4. Școala de Vară 

ASTRA,  

5. Bibliovacanţa,  

6. Concursul de lectură 

Astra cititor campion, 

7. Bătălia cărților,  

8. Lecturi urbane de 

carte,  

9. Mama și cartea,  

10. Degustare de carte, 

11. Biblioteca volantă, 

12. Campanii de 

colectare cărți 

8 

Cercetarea 

Bibliotecii 

Județene 

ASTRA 

Biblioteca Județeană 

ASTRA va dezvolta și își 

va asuma propriile teme 

de cercetare, în domeniul 

culturii livrești, a culturii 

și civilizației, a artei sau a 

altor domenii conexe. 

8 

1. Stabilirea temelor de 

cercetare,  

2. Clasarea obiectelor 

de patrimoniu,  

3. Publicarea de lucrări 

de specialitate,  

4. Laboratorul 

Conservare – 

Restaurare,  

5. Muzeul Asociaţiunii, 

6. Institutul de 

Cercetare,  

7. Crearea de platforme 

on-line de cercetare,  

8. Proiecte editoriale 

ICR. 

230.000 

9 

Organizarea 

de evenimente 

sub egida 

Bibliotecii 

Județene 

ASTRA 

Un mod excepțional de 

prezentare a 

patrimoniului și a ideilor 

și a cercetărilor ASTRA 

sunt evenimentele pe care 

le putem organiza anual. 

Acest proiect face parte 

din interesul nostru de a 

reoferi vizibilitatea 

națională a instituției și a 

brandului ASTRA ca 

entitate culturală de prim 

rang. Dorim sa promovăm 

activitatea Bibliotecii și 

necesitatea accesului la 

cultură respectiv știința și 

la identificarea valorilor 

14 

1. Expozițiile 

Bibliotecii,  

2.  Conferințele 

ASTRA,  

3. Cinemateca ASTRA,  

4. Expoziții itinerante 

naționale și 

internaționale,  

5. Expoziții în locație, 

6. Salonul de fotografie 

ASTRA,  

7. Festivalul de Film de 

la Arpașu de Jos,  

711.000 
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locale, naționale și 

europene.  

8. Organizarea zilelor 

speciale,  

9. Atragerea marilor 

evenimente la 

Biblioteca ASTRA,  

10. Sezonul ASTRA la 

Mediaș,  

11. Forumul Cultural 

de la Sibiu,  

12. Sezonul cultural 

rural,   

13. ASTRA 

Unplugged,  

14. Music at the 

Library 

10 

Creșterea 

mediatizării 

Bibliotecii 

Județene 

ASTRA 

Întreaga activitate on-line 

a Bibliotecii trebuie 

regândită. Activitățile 

paginilor on-line trebuie 

corelate. Acest proiect 

este unul necesar pentru 

Biblioteca Județeană 

ASTRA. 

1 

1. Creșterea 

mediatizării Bibliotecii 

Județene ASTRA 

60.000 

11 

Centrul și 

Hubul 

Cultural 

ASTRA 

Organizarea unui spațiu 

care poate deveni spațiul 

de desfășurare și 

organizare a artiștilor din 

Sibiu, a evenimentelor din 

Sibiu și a structurilor din 

Sibiu, altele decât cele 

care dețin spaţii proprii de 

desfășurare.  

1 
1. Centrul și Hubul 

Cultural ASTRA 
20.000 

12 

Deschiderea 

Bibliotecii 

ASTRA către 

comunitățile 

culturale 

naționale 

extrateritoriale 

Acest proiect face parte 

din interesul nostru de a 

reoferi vizibilitatea 

națională a instituției și a 

brandului ASTRA ca 

entitate culturală de prim 

rang. Dorim sa promovăm 

activității Bibliotecii și 

necesitatea accesului la 

cultură și la identificarea 

valorilor locale, naționale 

și europene.  

1 

1. Deschiderea 

Bibliotecii ASTRA 

către comunitățile 

culturale naționale 

extrateritoriale 

5.000 

13 
Deschiderea 

Bibliotecii 

ASTRA către 

Avem în vedere nu numai 

comunitatea sașilor din 

România dar a tuturor 

1 
1. Deschiderea 

Bibliotecii ASTRA 

către comunitățile 

5.000 
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comunitățile 

culturale 

etnice din 

România 

celorlalte comunități 

etnice culturale. Instituția 

va susține prin tematică sa 

organizatorică 

posibilitatea acestora de a 

își valorifica calitatea 

culturală. 

culturale etnice din 

România 

2025 

1 

Atragerea de 

surse 

alternative 

diferite de 

bugetul 

asigurat de 

autoritate. 

Avem în vedere 

identificarea de sume pe 

care le putem atrage 

dinspre agenții economici 

aflați în județul Sibiu, din 

dezvoltarea de 

parteneriate cu 

administrația publică 

locală, împreună cu care 

vom dezvolta serie de 

proiecte specifice 

activității instituției.  

De asemenea, vom 

identifica programele de 

finanțare necesare 

dezvoltării proiectelor 

proprii precum și a dotării 

și reabilitării și 

modernizării entității.  

8 

1. Atragerea de surse 

alternative diferite de 

bugetul asigurat de 

autoritate,  

2. Editura Armanis,  

3. Spaţii alternative ale 

Bibliotecii,  

4. Spaţiile de 

conferința,  

5. Închirierea de spaţii, 

6. Pe Acoperiș,  

7. Grădina ASTRA,  

8. Pe Balcon 

221.000 

2 

Creșterea 

numărului de 

utilizatori ai 

serviciilor și 

produselor 

Bibliotecii 

Organizarea de proiecte 

care sa asigure creșterea 

numărului de utilizatori ai 

serviciilor și produselor 

Bibliotecii. Avem în 

vedere utilizatori fizici și 

on-line de pe teritoriul 

României  

3 

1. Voluntariat la 

Biblioteca Județeană 

ASTRA,  

2. Editura Armanis,  

3. Deschiderea spre 

copii și tineret  

100.000 

3 

Dotarea cu 

aparatura 

necesara a 

Bibliotecii 

Avem în vedere dotarea 

cu noi echipamente și 

mobilier necesare 

activități 

compartimentelor 

existente, reorganizarea 

spatiilor instituției, 

organizarea de noi 

compartimente precum și 

permanenta digitalizare a 

instituției. 

2 

1. Dotarea cu aparatura 

necesară a Bibliotecii, 

2. Digitalizarea 

instituției 

10.000 

4 Achiziționarea 

de lucrări, 

Dorim crearea unei 

strategii de achiziționare. 
3 

1. Achiziționarea de 

carte,  
61.000 
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carte și opere 

de artă 

Dorim o linie de achiziție 

de carte pentru copii și 

tineri, o linie de achiziție 

de carte științifică dar și 

una tematică, dedicată 

diferitelor teme socio – 

culturale.  

2. Achiziționarea de 

colecții speciale,  

3. Colecția de artă 

ASTRA 

5 

Activitatea on-

line a 

Bibliotecii 

Crearea de noi produse și 

servicii online, 

modernizarea celor 

existente și creșterea 

utilizatorilor virtuali 

2 

1. Agora Astra,  

2. ASTRA TV,  

3. ASTRA App,  

1.000.000 

6 
Digitizarea 

Bibliotecii 

Metoda trecerii 

Bibliotecii în mediul on-

line este ideală pentru 

orice cercetător din 

aceasta lume. Mai mult el 

oferă posibilitatea 

interacțiunii mondiale a 

instituției.  

1 
1. Digitizarea 

Bibliotecii 
10.000 

7 

Programe și 

proiecte 

bibliotecare 

Dezvoltarea unei serii de 

proiecte care sa ajute la 

creșterea vizibilității 

Bibliotecii, a numărului 

de utilizatori și a 

evenimentelor la care 

instituția este parteneră. 

12 

1. Colţuri de lectură și 

biblioteci tematice,  

2. Sibiu, orașul 

copiilor,  

3. Astra Adolescent,  

4. Școala de Vară 

ASTRA,  

5. Bibliovacanţa,  

6. Concursul de lectură 

Astra cititor campion, 

7. Bătălia cărților,  

8. Lecturi urbane de 

carte,  

9. Mama și cartea,  

10. Degustare de carte, 

11. Biblioteca volantă, 

12. Campanii de 

colectare cărți 

79.000 

8 

Cercetarea 

Bibliotecii 

Județene 

ASTRA 

Biblioteca Județeană 

ASTRA va dezvolta și își 

va asuma propriile teme 

de cercetare, în domeniul 

culturii livrești, a culturii 

și civilizației, a artei sau a 

altor domenii conexe. 

8 

1. Stabilirea temelor de 

cercetare,  

2. Clasarea obiectelor 

de patrimoniu,  

3. Publicarea de lucrări 

de specialitate,  

230.000 
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4. Laboratorul 

Conservare – 

Restaurare,  

5. Muzeul Asociaţiunii, 

6. Institutul de 

Cercetare,  

7. Crearea de platforme 

on-line de cercetare,  

8. Proiecte editoriale 

ICR,  

9 

Organizarea 

de evenimente 

sub egida 

Bibliotecii 

Județene 

ASTRA 

Un mod excepțional de 

prezentare a 

patrimoniului și a ideilor 

și a cercetărilor ASTRA 

sunt evenimentele pe care 

le putem organiza anual. 

Acest proiect face parte 

din interesul nostru de a 

reoferi vizibilitatea 

națională a instituției și a 

brandului ASTRA ca 

entitate culturală de prim 

rang. Dorim sa promovăm 

activitatea Bibliotecii și 

necesitatea accesului la 

cultură respectiv știința și 

la identificarea valorilor 

locale, naționale și 

europene.  

14 

1. Expozițiile 

Bibliotecii,  

2.  Conferințele 

ASTRA,  

3. Cinemateca ASTRA,  

4. Expoziții itinerante 

naționale și 

internaționale,  

5. Expoziții în locație, 

6. Salonul de fotografie 

ASTRA,  

7. Festivalul de Film de 

la Arpașu de Jos,  

8. Organizarea zilelor 

speciale,  

9. Atragerea marilor 

evenimente la 

Biblioteca ASTRA,  

10. Sezonul ASTRA la 

Mediaș,  

11. Forumul Cultural 

de la Sibiu,  

12. Sezonul cultural 

rural,   

13. ASTRA 

Unplugged,  

14. Music at the 

Library,  

711.000 

10 

Creșterea 

mediatizării 

Bibliotecii 

Județene 

ASTRA 

Întreaga activitate on-line 

a Bibliotecii trebuie 

regândită. Activitățile 

paginilor on-line trebuie 

corelate. Acest proiect 

este unul necesar pentru 

1 

1. Creșterea 

mediatizării Bibliotecii 

Județene ASTRA 

60.000 
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Biblioteca Județeană 

ASTRA. 

11 

Centrul și 

Hubul 

Cultural 

ASTRA 

Organizarea unui spațiu 

care poate deveni spațiul 

de desfășurare și 

organizare a artiștilor din 

Sibiu, a evenimentelor din 

Sibiu și a structurilor din 

Sibiu, altele decât cele 

care dețin spatii proprii de 

desfășurare.  

1 
1. Centrul și Hubul 

Cultural ASTRA 
20.000 

12 

Deschiderea 

Bibliotecii 

ASTRA către 

comunitățile 

culturale 

naționale 

extrateritoriale 

Acest proiect face parte 

din interesul nostru de a 

reoferi vizibilitatea 

naționala a instituției și a 

brandului ASTRA ca 

entitate culturală de prim 

rang. Dorim să promovăm 

activității Bibliotecii și 

necesitatea accesului la 

cultură și la identificarea 

valorilor locale, naționale 

și europene.  

1 

1. Deschiderea 

Bibliotecii ASTRA 

către comunitățile 

culturale naționale 

extrateritoriale 

5.000 

13 

Deschiderea 

Bibliotecii 

ASTRA către 

comunitățile 

culturale 

etnice din 

România 

Avem în vedere nu numai 

comunitatea sașilor din 

România dar a tuturor 

celorlalte comunități 

etnice culturale. Instituția 

va susține prin tematica sa 

organizatorică 

posibilitatea acestora de a 

își valorifica calitatea 

culturală. 

1 

1. Deschiderea 

Bibliotecii ASTRA 

către comunitățile 

culturale etnice din 

România 

5.000 

 

1.0.7 MATRICEA DE ALOCARE A RESPONSABILITĂȚILOR 

 

 În acest sens propunem o viziune proprie asupra utilizării instituției delegării, ca modalitate 

legala de asigurare a continuității procesului managerial. Astfel responsabilitatea implementării 

programelor și proiectelor va sta în apanajul nu numai a directorului general dar și a întregului 

personal cu atribuții decizionale din componenta Bibliotecii.  

 În încercarea de autonomizare a serviciilor Bibliotecii, coordonatorii lor vor avea posibilitatea 

ameliorării proiectului de management. Mai mult, cum fiecare Serviciu are în structura sa o serie de 

compartimente cu scopuri organizaționale diferite, acestea vor avea de asemenea, responsabilitatea 

implementării obiectivelor și proiectelor specifice. În continuare, fiecare angajat specializat al 

instituției va avea responsabilitatea directă a diferitelor programe și proiecte pe care Biblioteca le va 

organiza sau atrage.  

 Astfel fiecare angajat va avea propria responsabilitate care piramidal se va desfășura pe fiecare 

palier organizațional.  
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1.0.8 REZULTATE GENERALE AȘTEPTATE ÎN URMA IMPLEMENTĂRII 

PREZENTULUI PLAN 

 

 - Consolidarea imaginii Bibliotecii ca instituție de prim rang cultural a României.  

 - Creșterea adresabilității Bibliotecii 

 - Îmbunătățirea calitativă a actului cultural, bibliotecar și de cercetare 

 - Personal mai bine instruit 

 - Creșterea veniturilor instituției  

 - Proceduri pentru procesele relevante actualizate 

 - Creșterea numărului de utilizatori ai serviciilor și produselor oferite de Bibliotecă 

 - Creșterea numărului de proiecte și evenimente organizate sau găzduite de instituție.  

 - Creșterea calității serviciilor editoriale, de conservare/ restaurare și de cercetare 

 - Creșterea serviciilor digitale ale instituției 

 - Acoperire județeană, națională și internațională a activității instituției 

 - Modernizarea spaţiilor administrate și a dotării acestora 

 - Creșterea gradului de satisfacție al utilizatorilor care beneficiază de serviciile Bibliotecii 

Județene ASTRA 

 

1.0.9 INDICATORI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE 

 

Avem în vedere următorii indicatori: 

- Creșterea numărului de angajați instruiți – cu minim +15% 

- Creștere venituri altele decât cele alocate de către autoritate prin serviciile și produsele oferite 

– minim +15%. 

- Creșterea obiectelor clasate patrimoniu, a lucrărilor inventariate, a elementelor conservat/ 

restaurate, a evenimentelor organizate – minim 15% 

- Creșterea aparițiilor media – minim +15% 

- Creșterea utilizatorilor generali – minim +15% 

- Reducerea cheltuielilor administrative – minim -5% 

- Reactualizare strategie instituție.  

 

Scopului acestui Plan de Management se consideră atins dacă se realizează următoarele: 

 

▪ Creșterea venituri altele decât cele alocate de către autoritate prin serviciile și produsele 

oferite; 

▪ Reabilitarea și dotarea modernă a spațiilor administrate;  

▪ Reactualizarea strategie instituție; 
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▪ Creșterea gradului de satisfacție a utilizatorilor. 

▪ Creșterea evenimentelor organizate și găzduite 

▪ Creșterea mediatizării instituției  

▪ Înființarea Laboratorului de Conservare/ Restaurare 

▪ Crearea Centrului și Hubului Cultural 

▪ Achiziționarea de lucrări și carte 

▪ Creșterea numărului de lucrări de specialitate publicate 

▪ Acreditatea B a Editurii Armanis 

▪ Crearea de parteneriate și evenimente locale, regionale, naționale și internaționale.   
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1.1 BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 

 

 - Legea nr. 334/ 2002 – legea bibliotecilor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Legea nr. 186/ 2003 – legea privind susținerea şi promovarea culturii scrise, republicată;  

 - Legea nr. 182/ 2000 – legea privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, 

republicată;  

 - Legea nr. 111/ 1995 – legea privind depozitul legal de documente, republicată;  

 - O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare – 

Partea a V-a Reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a statului sau a unităților 

administrativ-teritoriale; 

 - O.U.G. nr. 189/ 2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Ordinul ministrului culturii nr. 2799/ 2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de 

organizare şi desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a 

modelului cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de 

management; 

 - Carmen Croitoru (coordonator), Anda Becuț Marinescu (coordonator), Octavian Arsene, 

Ioana Ceobanu, Veronica Hampu, Ștefania Matei, Mihai Vintilă Mihăilescu, Iulian Oana, Dumitru 

Sandu, Barometru de consum cultural, București, 2020.  

 - Carmen Croitoru (coordonator), Anda Becuț Marinescu (coordonator), Ioana Ceobanu, 

Ștefania Matei, Iulian Oană, Tendințe ale consumului cultural în pandemie – ediția I, București, 2021. 

 - Decizia 369/ 01.12.2019 a directorului general al Bibliotecii Naționale a României cu privire 

la Codul de etică și integritate a Bibliotecii Naționale a României. 

 - Biblioteca Națională a României, Manual de identitate vizuală, București, 2019.  

 - https://www.turnulsfatului.ro/2022/02/05/sibiul-in-social-media-palatul-brukenthal-pe-tik-

tok-si-arena-platos-regele-instagramului-189204 – accesat în data de 10 februarie 2022.  

 

 

1.1.1 METODE, INSTRUMENTE, SURSE DE DATE FOLOSITE 

 

Metode și instrumente aprofundate în Planul de Management: ciclul funcțiilor manageriale, diagrama 

cauză – efect numită și diagrama Ishikawa, matricea de prioritizare a problemelor, grafic Gantt, 

matricea SWOT, analiza de date comparate – Benchmarking. 

 


