PROGRAMUL DE ACTIVITATE PE ANUL 2014
SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL. COMUNICAREA
COLECŢIILOR

B.

BRĂILEANU CLAUDIU - șef serviciu
1

Bl. Birou împrumut de Carte pentru Adulți
B1.2. Secția Sală de Lectură. Depozit General
B2. Împrumut de Carte Pentru Copii. Mediatecă.
B3. Filialele Bibliotecii.
Nr.
crt.

1

Obiectiv

Activitate specifică

1. Cercetarea opțiunilor și intereselor de lectură și informare ale publicului:
observații, chestionare, interpretarea datelor statistice, etc.;
2. Analizarea activităților cu publicul, în cadrul întâlnirilor de lucru la nivelul
compartimentelor;
3. Realizarea unui număr de 110.000 vizite, după cum urmează:
•Vizite fizice
100.000
•Vizite virtuale 10.000
Eficientizarea serviciilor destinate publicului 4. Difuzarea, prin împrumut la domiciliu, consultare în incinta Bibliotecii și
accesarea bibliotecii virtuale a unui număr de 190.000 documente astfel:
• Cărți, publicații seriale 170.000
• Documente audio-video 10.000
• Documente virtuale
10.000
5. Efectuarea unor servicii externe, după cum urmează:
•
Căminul pentru Persoane Vârstnice
•
Penitenciarul Brăila
•
Centrul de reeducare Tichilești
6. Colaborarea cu Asociația Națională a Nevăzătorilor filiala Brăila

Termen

Răspunde

permanent

Brăileanu C.

semestrial
lunar
31 dec.

Brăileanu C.

31 dec.

Brăileanu C.

bilunar
lunar
trimestrial
permanent

Chiriac V.
Ioana A.
Ioana A.
Ioana A.
Ciuraru C.

Brăileanu C.

2

7. Informarea utilizatorilor la distanță prin telefon, e-mail, news-letter, SMS;
8. Rezervarea la cerere a unor documente aflate în circulație în momentul
solicitării;
9. Acordarea de asistență utilizatorilor pentru utilizarea programelor informatice
specifice, precum și pentru utilizarea serviciilor Internet;
Satisfacerea, în condiții optime, a cererilor de 10. Practicarea sistemului de împrumut inter-bibliotecar pentru cărțile care lipsesc
lectură și informare ale utilizatorilor
din colecțiile Bibliotecii;
11. Completarea și actualizarea bazei de date a utilizatorilor, eliberarea și vizarea
permiselor;

Permanent

1. Întocmirea rapoartelor statistice privind utilizatorii și circulația cărții;
3

4

5

Monitorizarea activității cu publicul

Actualizarea și întreținerea colecțiilor

Completarea colecțiilor

lunar,
semestrial
anual
1. Preluarea ritmică a stocurilor de cărți și documente AV și introducerea lor în săptămânal
circuitul public;
2. Pregătirea pentru recondiționare a documentelor ce necesită această operație și permanent
propunerea spre casare a documentelor deteriorate fizic sau depășite moral;
4. Dotarea cărților cu etichete magnetice pentru unitățile bibliografice 31 dec.
identificate ca fiind neetichetate precum și acelor care prin operația de
recondiționare nu mai au aceste etichete;
5. Compactarea în unități de bibliotecă a publicațiilor periodice/seriale aflate în lunar/
trimestrial/
colecțiile Depozitului General și propunerea pentru legare în volum;
anual
31
dec.
6. Identificarea și propunerea spre legare a unui număr de 600 de volume aflate
în colecțiile bibliotecii.
7. Scanarea coperților pentru unitățile bibliografice aflate în colecții, integrarea 31 dec.
acestora catalogul bibliotecii în vederea optimizării accesului. În cazul
antologiilor, a criticii literare și a volumelor altele decât literatura se va scana
inclusiv cuprinsul. (5.000 titluri);
1. Identificarea titlurilor inexistente sau insuficiente în Bibliotecă, în vederea permanent
satisfacerii cerințelor de lectură și informare ale utilizatorilor, prin achiziția de
documente;

Brăileanu C.
Chiriac V.

2

Chiriac V.

Brăileanu C.
Chiriac V.
Ioana A.

Brăileanu C.

6

7

8

9

Animație culturală

1. Promovarea culturii locale, naționale, europene și americane, prin expoziții
documentare, colocvii, întâlniri cu scriitorii, lansări de carte etc., conform
Agendei manifestărilor cultural - educative a Bibliotecii pentru anul 2014;
2. Clubul Neranțula
3. Clubul de Qiulling
4. Clubul de teatru;
5. Clubul seniorilor
6. Cenaclul Literar ”Panait Istrati”
7. Organizația Națională ”Cercetașii României” –Centrul local Brăila
8. Clubul Foto Instant
9. Liceul de Artă ”Harticleea Darclee” Brăila – clasele de: artă, arhitectură, design
și teatru.
10. Biblioteca de vacanță
11. Nocturna Bibliotecilor

conform
termenelor
ANEXA 1

Brăileanu C.
(conform
responsabilitățil
or din anexă)

lunar
săptămânal
lunar
bisăptămânal
săptămânal
lunar
săptămânal
conform
protocolului de
colaborare

30 iun.- 15 aug.
27 sept.
permanent
1. Redactarea și difuzarea de materiale promoționale necesare acțiunilor
Marketing publicitate. Relația cu mass media. bibliotecii (afișe, fluturași, etc.);
3. Comunicarea informațiilor necesare a fi publicate pe sit-ul și blog-ul bibliotecii
Publicitate.
privind activitățile specifice serviciului;
permanent
1. Realizarea de copii/listări pentru utilizatori după materialele necesare studiului
Asigurarea serviciilor pe bază de tarife
ori informării cu respectarea Legii dreptului de autor și a drepturilor conexe.
Permanent
1. Semnalarea problemelor apărute în exploatarea curentă a aplicației vizând
tranzacțiile și conturile de cititor;
Implementarea și exploatarea sistemului
Trimestrul 1
2. Analiza raportului statistic specific instituției și semnalarea eventualelor
integrat de bibliotecă TinREAD
probleme ori sugestii privind formatul acestuia
Permanent
3. Stabilirea sistemului de rapoarte specifice, necesare serviciului.
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Brăileanu C.

Brăileanu C.
Brăileanu C.

C.

SERVICIUL PRELUCRAREA ŞI DEZVOLTAREA
COLECŢIILOR

CHIRIAC ANGELA - șef serviciu

Cl. Birou Achiziții. Evidența Documentelor.
C2. Birou Colecții Speciale. Depozit Legal. Centrul Cultural American. Biblioteca Franceză.
C3. Compartimentul Dezvoltarea și Prelucrarea Informațiilor.
Nr. Crt.
1

2

Obiectiv
Completarea și Dezvoltarea Colecțiilor

Evidența colecțiilor. Organizarea
colecțiilor. Inventariere.

Activități specifice
Dezvoltarea colecțiilor prin:
1. achiziția de publicații din producția editorială curentă și retrospectivă: cărți,
publicații periodice și seriale, documente media (pe suport optic și electronic),
circa 8.500 u.b, prin:
a). creditele bugetare aprobate și fonduri extrabugetare repartizate astfel:
- 65 % pentru cărți
- 25 % pentru documente media
- 10 % pentru abonamente la publicații periodice și seriale
b). donații, schimb inter-bibliotecar;
c). Depozit legal - prin publicații editate sau, după caz, tipărite pe raza județului
Brăila;
1. Efectuarea evidentei individuale a documentelor intrate - circa 8.500 u. b.;
2. Dotarea documentelor înregistrate cu accesorii specifice și însemne de
proprietate: etichete pentru cote de raft, etichete cod de bare, etichete de
securitate, ștampila privitoare la paternitate sau, după caz, la regimul de
circulație;
3. Listarea rapoartelor de evidență primară și individual privind documentele
intrate și repartizarea acestora pe unități de gestiune:
Registrul Inventar (R.I.);
Registrul de Mișcare a Fondurilor (R.M.F.);
Borderouri de Gestiune (de predare-primire);
Fișe pentru Catalogul alfabetic de serviciu.
4. Predarea stocurilor de cărți și alte documente către secțiile de relații cu
publicul;
5. Operarea în documentele de evidență, în catalogul electronic și în catalogul de
serviciu a modificărilor intervenite în structura colecțiilor: prin casare (cca. 8.000

Termen
31 dec.

31 dec.
permanent

lunar
trimestrial
permanent
permanent
săptămânal
lunar (DL)
permanent

Răspunde
Chiriac A.
Brăileanu C.
Lungu C.

Volcu I.
Chiriac A.

4

3

4

u. b.) sau transferuri;
6. Stabilirea cotelor de raft (sistematico-alfabetice și de format) și a indicilor CZU
corespunzători pentru fiecare document nou intrat și introducerea acestora în
câmpul corespunzător din TinREAD.
1. Completarea catalogului electronic, a bazei de date Bibliografia Brăilei și a
fișierelor analitice specializate (economie, marketing, management, jurnalism,
bibliografie școlară, literatură română), după cum urmează:
- curent:
a)
cărți, publicații periodice – 4.000 titluri monografii, 1.000
titluri articole și capitole din cărți;
b)
documente media - respectiv, 500 titluri.
- retrospectiv:
a)
fond tradițional, periodice 300 vol.;
b)
cărți în limba franceză
Prelucrarea documentelor și informațiilor.
c)
antologii (bibliografia școlară clasele V – VIII)
Elaborarea bazelor de date.
d)
descrieri analitice pentru materialele AV
e)
periodice brăilene în format electronic (digitizate)
f)
descrieri analitice din diverse domenii, conform cererii
utilizatorilor
2. Actualizarea descrierilor bibliografice din baza de date privind: mediul de
stocare, tipul înregistrării, alte corecții unde este necesar (literele D – J, aprox.
7.000 titluri);
3. Actualizarea fișierului Personalia;
5. Elaborarea bazei de date full text cu informații care fac obiectul bibliografiei
locale, selectate din presa centrală curentă;
7. Completarea bazei de date cu vedetele de subiect pentru titlurile retrospective;

Clasarea bunurilor mobile aparținând
Patrimoniului Cultural Național

1. Identificarea bunurilor culturale mobile existente în colecțiile Bibliotecii
Județene "Panait Istrati":
- Completarea fișelor standard a bunurilor mobile existente în colecțiile
Bibliotecii Județene ”Panait Istrati” propuse spre clasare
- Expertizarea bunurilor culturale mobile propuse pentru a fi clasate în
patrimoniul cultural național, conform Normelor de clasare a bunurilor
culturale mobile prevăzute în H.G. 886/20.08. 2008;

permanent

Chiriac A.

5
31 dec.

Chiriac A.

31 dec.
31 dec.
31 dec.
31 dec.
31 dec.
31 dec.
permanent

permanent

Volcu I.
Brăileanu C.
Chiriac A.
Brăileanu C.
Chiriac V.
Chiriac A.

permanent
permanent
permanent
Semestrul I

Volcu I.

5

6

7

8

Exploatarea sistemului integrat de
bibliotecă TinREAD

Program editorial și de cercetare
bibliografică

Întreținerea colecțiilor

Activități cu publicul

1. Verificarea corectitudinii conversiei bazelor de date, semnalarea eventualelor
erori, operarea corecțiilor necesare, precum și actualizarea descrierilor
bibliografice din baza de date în urma conversiilor descrierilor bibliografice;
2. Mentenanța formatelor UNIMARC pentru toate categoriile de publicații;
3. Stabilirea sistemului de rapoarte specifice necesare serviciului.
1. Elaborarea și redactarea Calendarul Aniversări. Comemorări. Evenimente
2015;
2. Carte veche la Brăila 1637 - 1830 – Catalog;
3. Editorial brăilean. 2013 – 2014 Catalog bibliografic;
4. Revista Ex Libris, Nr 3 și 4;
5. Revista culturală editată de bibliotecă (bianual)
Cercetări
6. Istoricul Regimentului 38 ”Neagoe Basarab” din Brăila (1911 – 1945),
cercetare fond arhivistic la Arhivele Militare din Pitești;
1. Identificarea și propunerea spre legarea a unui număr de 200 u. b. aflate în
fondul tradițional al Bibliotecii;
2. Organizarea fondului de foi volante, afișe, pliante, etc.;
3. Organizarea fondului de manuscrise, cărți poștale ilustrate, fotografii, medalii,
insigne, scrisori, prin recondiționare, etichetare, compactare, ordonare după opis,
descriere electronică;
4. Propune publicațiile ce sunt necesare a fi digitizate din cadrul colecțiilor
secției (carte, periodic, microfilm, etc.)
1. Expoziții tematice (Colecții Speciale);
2. Activități culturale conform Agendei manifestărilor cultural - educative a
Bibliotecii pentru anul 2014;
3. Concurs Județean de artă fotografică ”Instantanee Brăilene”, ediția a II-a;
4. Concurs Monumentele Brăilei, ediția a III-a
5. Clubul de lectură – Magia romanelor franceze
6. Concursul de cunoaștere locală Brăila – trecut, prezent și viitor (organizare,
bibliografie, subiecte), ediția a II-a.
7. Târgul de carte pentru copii, ediția a II-a.

permanent

Chiriac A.

1 nov.

Chiriac A.

31 dec.
Semestrul I

Volcu I.
Volcu I.

31 dec.

Bistriceanu D.

31 dec.

Volcu I.

29 feb.
Permanent
31 dec.
Lunar

Volcu I.

Mai –
septembrie
Aprilie - Mai

Chiriac A.
Neagu D.
Chiriac A.
Lungu C.
Brăileanu C.

6

D.

SERVICIUL AUTOMATIZAREA ACTIVITĂŢILOR.
DIGITIZARE. TEHNOREDACTARE.

CIURARU CORINA - șef serviciu

D1. Compartiment informatizare.
D2. Compartiment Digitizarea documentelor. Tehnoredactarea publicațiilor.
D3. Secția de Referințe Electronice și Internet
Nr. crt.

1

2

Obiectiv

Activitate specifică

1. Gestionarea echipamentelor din rețea: instalări de aplicații, depanări software și
hardware, configurare de sisteme de operare etc.;
2. Monitorizarea aplicațiilor folosite în rețea și rezolvarea tuturor
disfuncționalităților;
3. Monitorizarea aplicației de trafic, semnalarea și rezolvarea imediată a
problemelor de trafic;
4. Gestionarea accesului pe serverele rețelei funcție de nivelul operatorului;
5. Administrarea aplicațiilor de protecție a echipamentelor informatice împotriva,
virușilor, malware, troieni, etc.
6. Executarea periodică a copiilor de siguranță pentru aplicații și baze de date,
Administrarea rețelei de calculatoare
conform procedurilor
7. Evaluarea situației softului legalizat și planificarea acoperirii prin achiziții a
necesităților.
8. Realizarea și actualizarea documentației privitoare la rețeaua informatică,
precum si informarea personalului din cadrul compartimentului Informatizare
despre schimbările operate, crearea de scheme de intervenție / tutoriale despre
modul in care trebuie intervenit asupra echipamentelor instituției.
9. Asistență pentru personalul bibliotecii în ceea ce privește utilizarea corectă a
echipamentelor și perifericelor informatice, precum și a aplicațiilor instalate pe
acestea.
1. Identificarea și rezolvarea problemelor apărute în exploatarea curentă a
aplicației;
Administrarea sistemului integrat de bibliotecă
2. Efectuarea modificărilor și upgradărilor de aplicație în concordanță cu
TinREAD
indicațiile trimise de IME România;

Termen
permanent

Răspunde
Ichim M..
Radu S.

permanent

Ciuraru C.
Georgescu C.
Ștefan L.

7

3

Administrarea site-ului bibliotecii precum și a
tuturor platformelor web aflate în exploatare

4

Redactare tehnoredactare și multiplicare
digitală

6

Monitorul Oficial al Județului Brăila

7

Asigurarea serviciilor pe bază de tarife

7

Punctul de înscriere

8

Digitizarea documentelor

9

Referințe electronice și Internet

1. Administrarea site-ului bibliotecii:
- actualizarea informațiilor;
- întreținere;
2. Administrarea platformelor web de gestionare a fotografiilor precum și a
ANBPR;
3. Actualizarea informațiilor pe pagina de Facebook, precum și de pe blogul
bibliotecii;
4. Actualizarea informațiilor in proiectul ”Istoria locală@biblioteca ta publică”
1. Redactarea, tehnoredactarea și multiplicarea
materialele promoționale
necesare acțiunilor Bibliotecii (afișe, fluturași, invitații), cu minim 5 zile înainte
de datele prevăzute pentru efectuarea acțiunilor, a tipizatelor de bibliotecă,
precum și a lucrărilor elaborate de Biblioteca Județeană "Panait Istrati" Brăila
(vezi ANEXA 1 și 2)
2. Multiplicarea digitală a materialelor solicitate de terți în cadrul serviciilor pe
bază de tarife practicate de Bibliotecă;
3. Redactarea și multiplicarea de tipizate de bibliotecă specifice pentru
bibliotecile orășenești și comunale.
1. Tehnoredactarea, multiplicarea și legarea Monitorului Oficial al Județului
Brăila
1. Listări, fotografii digitale, inscripționare pe CD-ROM, scanări, bibliografii
tematice etc.
1. Înscrierea și eliberarea de permise de cititor

permanent

Ciuraru C.
Caplea L.

permanent

Ciuraru C.
Georgescu C.
Ștefan L.
Ichim M.

lunar

Georgescu C.

permanent

Ștefu G.
Rîșnoveanu C.
Ștefu G.

8

permanent
(completare de
tură)
1. Digitizarea microfilmelor ce conțin fotocopiile periodicelor brăilene, crearea permanent
Olaru Liliana
paginilor HTML, transpunerea informațiilor pe CD/DVD-ROM – aprox. 3.000
cadre;
Radu S.
2. Digitizarea periodicelor;
Ștefu G.
3. Digitizarea cărților vechi din colecțiile bibliotecii;
Ștefan L.
4. Stocarea pe serverul special dedicat a documentelor digitale create până acum
și crearea accesului la aceste documente;
5. Completarea bazei de date bibliografice cu obiectele digitale aferente descrierii.
1. Furnizarea de referințe electronice:
Permanent
a) Asistarea și îndrumarea utilizatorilor Secției de referințe electronice în
Rîșnoveanu C.
obținerea informațiilor de pe Internet;
b) Susținerea serviciului de referințe on-line Întreabă bibliotecarul și cel
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prin Yahoo Messenger;
2. Acordarea de asistență utilizatorilor pentru navigarea în Internet
3. Realizarea de bibliografii și webliografii;
4. Realizarea de instruire pentru seniori în asimilarea de noțiuni de bază în
utilizarea calculatorului;
5. Introducerea de părți componente în TinREAD pentru publicațiile aflate în
colecțiile Depozitului General.
1. Difuzarea materialelor promoționale necesare acțiunilor Bibliotecii
(comunicate de presă, afișe, fluturași, etc.);
2. Promovarea informațiilor pre și post eveniment organizat de BJPI, în massMarketing publicitate. Relația cu mass media. media locală și în mediu virtual;
3. Realizarea, prelucrarea și arhivarea fotografiilor, înregistrărilor audio și a
imaginilor video, înregistrate în cadrul acțiunilor cultural-educative ale
Bibliotecii, în vederea valorificării lor;

31 dec.

permanent

Caplea L.
Ciuraru C.

ACTIVITATEA METODOLOGICĂ

Nr.
crt.

1

Obiectiv

Activitate metodologică de specialitate

Activitate specifică

Termen

Răspunde

1. Verificarea și avizarea procedurilor operaționale privind activitățile desfășurate
de Bibliotecă;
2. Elaborarea bibliografiei de specialitate (Biblioteconomie);

permanent

Neagu D.

permanent

3. Îndrumarea bibliotecarilor din județ, la sediul bibliotecii județene.
- Formare și pregătire profesională
- Întâlniri metodice
- Analiza nevoilor comunității – culegerea și procesare datelor, analiză cantitativă
și calitativă.
4. Verificarea, prelucrarea și interpretarea datelor statistice privind activitatea
bibliotecilor publice din județ;
5. Acordarea de îndrumare metodologică prin vizite la bibliotecile din orașele și
comunele jud. Brăila.

permanent

Chiriac A.
Eftime V.
Eftime V.
Ciuraru C.
Chiriac. A

februarie
2 vizite /
bibliotecă /
an

Chiriac V.
Eftime V.
Eftime V.
Ciuraru C.
Neagu D.

9

2

E.

Nr.
crt.

1

Implementarea proiectului BIBLIONET

6. Repartizarea documentelor de bibliotecă din donații către bibliotecile orășenești permanent
și comunale
7. Formarea și pregătirea profesională a personalului din Biblioteca Județeană
conform
„Panait Istrati”, prin participarea la cursuri specializate,
ofertei.
8. Desfășurarea optimă a întâlnirilor metodice lunare cu bibliotecarii din
biblioteca județeană.
conf.
9. Organizarea de cursuri de pregătire profesională cu lectori externi instituției.
programelor
stabilit de
șefii de
serviciu
1. Monitorizarea bibliotecilor care fac parte din proiect;
permanent
2. Colaborarea și corespondența cu primăriile și bibliotecarii care fac parte din
proiect;
3. Participarea la convocările IREX legate de derularea programului național
BIBLIONET;
4. Asistență tehnică pentru toate locațiile din județ în ceea ce privește exploatarea
echipamentelor și aplicațiilor instalate pe acestea, direct ori prin platforma de
service;
5. Instruiri sau orice alte activități programate prin planul de acțiune al
proiectului.

COMPARTIMENT JURIDIC. RESURSE UMANE. ACHIZIŢII
PUBLICE
Obiectiv

Asigurarea asistenței juridice în activitatea
curentă a instituției

Eftime V.
Brăileanu C.

10

Ciuraru C.
Neagu D.
Ichim M.
Chiriac A.

DONE LENUŢA consilier juridic
BUNEA ELENA consilier juridic
Activitate specifică

1. Asigurarea asistenței juridice în toate acțiunile și activitățile instituției, pe baza
studierii și cunoașterii legislației în vigoare;
2. Selectarea actelor normative privind sectorul bugetar în domeniu și aducerea la
cunoștință conducerii instituției;
3. Întocmirea și redactarea deciziilor directorului și altor acte interne în legătură
cu activitatea instituției;

Termen

Răspunde

permanent

Done L.

2

3

Legalitatea documentelor. Resurse umane.

Achiziții publice

4. Convocarea, redactarea, comunicarea și asigurarea legalității actelor supuse
dezbaterii Consiliului Administrativ și Consiliului Științific;
5. Propune modificarea ROF și ROI în funcție de modificările legislative din
domeniu și funcție de necesitățile instituției.
1. Asigurarea legalității încheierii, suspendării, modificării și încetării contractelor
individuale de muncă și întocmirea dosarelor de pensionare;
2. Completarea la zi a informației în Registrul de Evidența a Salariaților și
comunicarea acesteia către ITM;
3. Urmărește respectare timpului legal de lucru și de odihnă a personalului, prin
verificarea programelor de lucru și a pontajelor lunare întocmite de către șefii de
serviciu precum și a condicii de prezență;
4. Asigură aplicarea legii, a regulamentelor și procedurilor aplicabile în cazurile
de indisciplină;
5. Organizarea concursurilor de angajare și promovare a personalului pe trepte și
grade profesionale;
6. Organizarea activității de evaluare anuală a performanțelor profesionale;
7. Informarea salariaților privind aspectele legate de legislația muncii;
8. Redactarea răspunsurilor la petițiile și sesizările formulate de către salariați
precum și de terțe persoane;
8. Întocmirea Organigramei și a Statului de Funcții;
9. Centralizarea programării concediilor pe secții pentru anul următor.
10. Elaborarea și redactarea actelor oficiale ale instituției cu respectarea temeiului
și termenului legal;
11. Punerea în aplicare a titlurilor executorii pentru salariații debitori în calitate de
terț poprit.
1. Întocmirea documentației contractelor de achiziții publice potrivit legii și a
procedurii formalizate elaborate;
2. Avizarea documentației contractelor de achiziții publice, potrivit legii;
3. Asigurarea derulării procedurilor de achiziții publice;
4. Centralizarea referatelor de necesitate privind solicitările de materiale, obiecte
de inventar și mijloace fixe, propune modificarea planului de achiziții publice
pentru anul curent, în consecință;

Bunea E.
permanent

Done L.

11

15 feb.

15 ian.
20 dec.

Permanent

Bunea E.

Când este
cazul

Done L.
Bunea E.

4

5

F.

Nr.
crt.

1

2

3

Reprezentarea în instanță

Proceduri formalizate

5. Centralizarea solicitărilor de achiziție din partea șefilor de servicii
corespunzător planului de activitate pentru anul următor și întocmirea proiectului
planului de achiziții publice pentru anul următor;
6. Recepția bunurilor achiziționate în baza contractelor derulate și corespondența
specifică cu furnizorii.
1. Reprezentarea intereselor instituției, în fața instanțelor de toate gradele și
redactarea de acte specifice.
1. Gestionează procedurile formalizate elaborate în instituție pentru activitățile
procedurate, identifică activități procedurabile și pocedurează activitățile
identificate.

Întocmirea proiectului de buget pentru anul
următor

Întocmirea bugetului pentru anul următor

Execuția de casă a bugetului

permanent

Done L.
Bunea E.

permanent

Done L.

DINU MIHĂIŢĂ - contabil șef

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE ADMINISTRATIV
Obiectiv

5 dec.

Activitate specifică

Termen

1. Previzionarea cheltuielilor de personal și materiale pe articole, conform
în funcție de
clasificației bugetare;
termenele
2. Previzionarea veniturilor proprii;
avansate de CJ
3. Prezentarea proiectului de buget spre aprobare Consiliului de Administrație
Brăila
;
4. înaintarea proiectului de buget Consiliului Județean Brăila.
1. Prioritizarea cheltuielilor in funcție de creditele repartizate de CJ Brăila;
în funcție de
2. întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru sumele alocate din
termenele
bugetul
avansate de CJ
local și pentru veniturile proprii.
Brăila
permanent
1. Verificarea tuturor documentelor de plată, cu încadrarea în creditele
bugetare
aprobate de ordonatorul principal de credite;
2. Acordarea vizei de control financiar preventiv conform OUG Nr. 119/1999
și
OMF nr. 522/2002.

Răspunde
Dinu Mihai

Dinu Mihai

Dinu Mihai
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4

Organizarea și coordonarea contabilității tuturor
operațiilor

5

Realizarea reportărilor la termenele legale

6

Organizarea inventarierii anuale

1. Întocmirea notelor contabile;
2.
Introducerea notelor de contabilitate în sistem informatic pentru calculul
balanței de verificare lunare și a altor situații: fișe de cont, registru jurnal ;
3.
Întocmirea formularelor ALOP și a ordinelor de plată aferente facturilor
sosite
de la furnizori;
4.
Întocmirea statelor de plată pentru salarii și alte drepturi bănești ce revin
personalului bibliotecii ;
5.
Operarea în carnetele de muncă - majorările salariale acordate ;
6.
Operațiuni de încasări și plăți efectuate prin casieria instituției sau
conturile
deschise la Trezoreria Brăila
7.
Întocmirea bonurilor de consum ;
8.
Întocmirea facturilor pentru clienții Bibliotecii;
9.
Întocmirea balanței de verificare pentru materialele aflate în magazie,
obiecte
de inventar, mijloace fixe;
10. Întocmirea centralizatoarelor privind consumurile de timbre si carburanți
auto;
11. Centralizarea încasărilor efectuate în cadrul Bibliotecii ;
12. Înregistrarea operațiunii de amortizare lunară pentru fiecare mijloc fix;
13. Realizarea procedurilor formalizate pentru compartimentul financiar
contabil.
1. Întocmirea situațiilor financiare la termenele stabilite de CJ Brăila și
Direcția
Finanțelor Publice Brăila;
2. Întocmirea și depunerea declarațiilor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor
sociale, bugetul asigurărilor de sănătate;
3. Alte raportări solicitate de CJ Brăila și Direcția Generală a Finanțelor
Publice Brăila.
1. Realizarea normelor interne de inventariere in funcție de legislația în
vigoare

permanent

Dinu Mihai
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31 dec.

la termenele
legale

Dinu Mihai

permanent

Dinu Mihai

2. Coordonarea activității comisiei de inventariere și valorificarea
inventarelor
privind colecțiile Secției pentru Copii și Tineret și ale filialelor Brăilița și Radu
Negru

G. BIROU ÎNTREŢINERE LEGĂTORIE
7
8

9

Întreținerea patrimoniului imobil
Pază

Conservarea și legarea documentelor

Întreținerea în bună stare a spațiilor Bibliotecii.
1. Asigurarea securității bunurilor prin pază, precum și prin monitorizare
electronică
1. Recondiționarea unui număr de cea 3.000 vol. (cărți și publicații periodice)
din secțiile de relații cu publicul inclusiv Depozitul General;
2. Legarea sau după caz capsarea tuturor lucrărilor elaborate de Bibliotecă;
3. Executarea tuturor lucrărilor de cașeraj necesare bunei desfășurări a
activității Bibliotecii.

permanent
permanent

Dinu Mihai
Dinu Mihai

31 dec.

Dinu Mihai

permanent

Manager,
Dragoș Adrian Neagu
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