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PROFIL ORGANIZAȚIONAL 
 

 

▓ Misiunea Bibliotecii Naționale a României 
 
Misiunea Bibliotecii este aceea de a dezvolta, organiza, conserva, cerceta, accesibiliza şi de a pune în 

valoare, sub multiple forme, patrimoniul documentar naţional în scopul susținerii informării, studiului, 

cercetării și educației.  

Prin Depozitul Legal, Biblioteca Națională a României are ca obiectiv tezaurizarea producției editoriale 

naționale. 

Astfel, Biblioteca Națională a României va deveni: 

● Un spaţiu/mediu excepțional de cercetare/documentare, inspiraţie, învățare, descoperire şi 
petrecere a timpului liber, în acord cu noile tendințe în domeniu. 

● Un promotor al culturii, oferind un loc de întâlnire și o arenă pentru discursul public, prin 
organizarea unor evenimente de anvergură, menite să diversifice oferta cultural-artistică, educațională, 
științifică și profesională locală și națională. 

● O punte între societatea românească și cultura scrisă, contribuind creativ la îmbogățirea sa spirituală. 

 

 

▓ Funcțiile și atribuțiile Bibliotecii Naționale a României 
 
Aflată în subordinea Ministerului Culturii (MC), Biblioteca Naţională a României administrează patrimoniul 
documentar naţional, în baza Legii bibliotecilor nr. 334/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 
îndeplinind atât funcţii naţionale unice  la nivelul sistemului naţional de biblioteci, cât şi funcţii de 
bibliotecă publică: 
a) constituie, dezvoltă, organizează, prelucrează bibliografic, prezervă, conservă şi pune în valoare 
documentele deţinute în colecţiile sale; 
b) constituie și organizează Depozitul legal de documente, potrivit Legii nr. 111/1995 privind Depozitul legal 
de documente, republicată; 
c) conservă şi comunică documentele care fac obiectul Depozitului legal, indiferent de conţinutul, suportul 
şi de anul apariţiei; 
d) identifică, colecţionează, organizează, conservă, comunică şi pune în valoare Fondul Românica, alcătuit 
din tipărituri şi alte categorii de documente apărute în străinătate, referitoare la România, la poporul român 
şi la cultura română, publicaţii ale autorilor români apărute în străinătate, în orice limbă, publicaţii în limba 
română ale autorilor străini apărute în străinătate; 
e) achiziționează cu prioritate, din ţară şi din străinătate, documente de importanţă deosebită pentru 
identitatea culturală naţională; 
f) organizează şi gestionează Rezerva Naţională de Publicaţii, sprijină, la cerere sau din oficiu, orice 
structură infodocumentară din ţară şi din străinătate, care deţine fonduri româneşti şi care promovează 
limba, cultura şi civilizaţia românească; 
g) în calitate de centru naţional de schimb, realizează evidenţa centralizată şi statistica schimburilor 
internaţionale de publicaţii; 
h) în calitate de centru naţional metodologic, elaborează, în conformitate cu normele internaționale în 
vigoare, instrucţiuni şi metodologii de lucru pentru bibliotecile publice şi realizează studii, cercetări şi 
informări documentare în domeniul biblioteconomiei şi în alte domenii ale culturii și asigură formarea 
profesională continuă a personalului de specialitate din biblioteci şi alte structuri infodocumentare; 
i) în calitate de centru național de conservare și restaurare a documentelor, realizează studii și cercetări în 
domeniu, elaborează, în conformitate cu normele internaţionale în vigoare, metodologii de conservare şi de 
restaurare și asigură formarea profesională continuă a personalului de specialitate din biblioteci şi alte 
structuri infodocumentare pentru profesiile de conservator şi restaurator; 
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j) coordonează proiectul de realizare a Catalogului Naţional Partajat al Publicaţiilor Româneşti şi Străine, 
precum şi alte proiecte de interes naţional în domeniu; 
k) în calitate de centru național bibliografic, elaborează bibliografia naţională curentă a României pe 
categorii de documente, indiferent de suport; 
l) în calitate de centru național bibliografic, realizează controlul bibliografic naţional; 
m) în calitate de centru naţional ISBN, ISMN, ISSN, CIP aplică la nivel național sistemul de identificare 
standardizată a resurselor bibliografice (ISBN, ISSN, ISMN etc.) și administrează Programul CIP în România; 
n) în calitate de Centru Național ISIL, atribuie numărul internațional standard pentru biblioteci și centre 
infodocumentare; 
o) asigură crearea colecţiilor digitale, managementul, integrarea şi promovarea lor la nivel naţional şi 
internaţional; 
p) coordonează activitatea Comitetului Tehnic de Standardizare CT-229, Biblioteconomie. Informare. 
Documentare din cadrul Asociaţiei de Standardizare din România (A.S.R.O.); 
q) iniţiază, furnizează şi coordonează, în nume propriu, în calitate de furnizor de formare profesională sau 
în colaborare cu asociaţii profesionale şi alte instituţii, programe de formare profesională în concordanţă cu 
standardele ocupaţionale recunoscute la nivel naţional şi asigură, conform legislaţiei în vigoare, educaţia 
permanentă şi formarea profesională continuă a personalului de specialitate din biblioteci şi alte structuri 
info-documentare; 
r) colaborează cu biblioteci naţionale şi cu alte instituţii de informare şi documentare din străinătate şi 
participă la programe și proiecte de cooperare internaţională, iniţiate de organismele internaţionale de profil 
şi de alte instituţii similare;  
s) organizează evenimente cultural-artistice, ştiinţifice, educaţionale, profesionale și derulează proiecte şi 
programe de dezvoltare atât în nume propriu, cât și în parteneriat cu autorităţi şi instituţii publice, cu alte 
instituţii de profil din ţară şi străinătate prin parteneriat public-privat; 
t) organizează evenimente cultural-artistice, ştiinţifice, educaţionale, profesionale în regim de prestări 
servicii, conform procedurilor operaţionale, în condiţiile legii, cu aprobarea tarifelor aferente prin Ordin al 
Ministrului Culturii; 
 
 
Biblioteca promovează patrimoniul cultural şi instituţional, în condiţiile legii, conform tarifelor aprobate, 
prin: 
a) organizarea şi participarea, în nume propriu sau în asociere, la manifestări cultural-artistice, științifice, 
educaționale și profesionale (expoziţii, conferinţe, simpozioane, dezbateri, lansări de carte, târguri de carte, 
spectacole de muzică, dans, teatru şi film, ateliere creative, întâlniri profesionale de specialitate, evenimente 
de diseminare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice, reuniuni etc.) la nivel naţional şi internaţional; 
b) organizarea de servicii de documentare deschise pentru public prin folosirea informaţiei despre 
patrimoniul cultural deţinut şi despre Bibliotecă, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
c) punerea la dispoziţie a personalului de specialitate, a logisticii şi a mijloacelor tehnice deţinute de 
Bibliotecă în vederea organizării de evenimente cultural artistice, științifice, educaționale și profesionale, 
proiecte şi programe de dezvoltare; 
d) editarea de publicaţii şi organizarea de activități de marketing cultural, inclusiv personalizarea de 
obiecte cu elemente specifice Bibliotecii, în scopul promovării instituției. 
Biblioteca poate desfăşura activităţi finanţate integral din venituri proprii, în scopul susţinerii, promovării 
şi valorificării culturii scrise, în context naţional şi internaţional, prin mijloace profesionale specifice, 
respectiv:  
a) realizarea şi participarea la proiecte de cercetare şi dezvoltare pentru susţinerea, promovarea şi 
valorificarea culturii scrise în plan naţional şi internaţional; 
b) realizarea de produse şi servicii cu valoare adăugată, de tipul: studii, proiecte, cercetări documentare sau 
tematice, produse informatice, produse multimedia, baze de date, produse editoriale, servicii de consultanţă 
şi asistenţă de specialitate; 
c) editarea şi tipărirea de cărţi, broşuri, publicaţii periodice, lucrări şi materiale de specialitate sau de 
interes general, în limba română ori în limbi străine, realizate în ţară sau în străinătate, în cooperare cu unul 
ori mai mulţi parteneri; 
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d) organizarea unor servicii de formare şi perfecţionare profesională specifică în domeniul conservării şi 
protejării bunurilor culturale din domeniul culturii scrise ce fac parte din patrimoniul cultural naţional; 
e) realizarea de reproduceri, prin sisteme foto digitale, fotocopiere, ori realizarea de microfilme; 
f) alte activităţi specifice susţinerii, promovării şi valorificării culturii scrise. 
 
În cadrul Bibliotecii Naţionale a României, funcţionează, ca filiale, Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia şi 
Biblioteca Omnia din Craiova. 
 
Funcțiile Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia sunt: 
a) răspunde de organizarea, planificarea, dezvoltarea, implementarea şi monitorizarea tuturor activităţilor 
specifice, a programelor şi proiectelor structurilor funcţionale din subordine; 
b) propune direcții de dezvoltare pentru organizarea, conservarea, cercetarea, comunicarea și punerea în 
valoare a colecțiilor filialei; 
c) analizează și avizează programul de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile ale filialei, pe 
care îl înaintează spre aprobare Managerului; 
d) analizează și avizează planul de punere în valoare a colecțiilor filialei pe care îl înaintează spre aprobare 
Managerului; 
e) asigură îndeplinirea indicatorilor specifici, în conformitate cu planul de activitate anual aprobat de 
Manager; 
f) asigură accesul cercetătorilor şi al vizitatorilor respectând regulamentele în vigoare; 
g) participă la derularea unor stagii de practică a studenţilor pe baza acordurilor şi parteneriatelor 
încheiate între Bibliotecă şi instituţii de învăţământ şi cultură din ţară şi din străinătate; 
h) răspunde de păstrarea tuturor documentelor întocmite în cadrul direcţiei şi le depune la arhivă, 
respectând prevederile legale; 
i) răspunde de aplicarea reglementărilor legale incidente domeniului pe care îl coordonează; 
j) răspunde de organizarea şi implementarea sistemul de control intern managerial la nivelul tuturor 
structurilor funcționale ale direcției; 
k) răspunde de organizarea activităţii privind elaborarea şi revizuirea Registrului de riscuri la nivelul 
direcţiei, în conformitate cu prevederile OSGG 600/2018; 
l) răspunde de elaborarea/actualizarea procedurilor și instrucțiunilor de lucru specifice structurilor 
funcționale din subordine, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare; 
m) răspunde de respectarea standardelor profesionale de lucru, a normelor, regulamentelor şi a legislaţiei în 
vigoare; 
n) răspunde de buna gestionare a fondurilor publice prin asigurarea legalității, regularității, economicității, 
eficacității și eficienței în utilizarea acestora; 
o) participă la elaborarea Planului anual al achizițiilor publice al Bibliotecii, prin centralizarea, analizarea și 
prioritizarea propunerilor formulate de structurile funcţionale din subordine. 
 
Funcțiile Bibliotecii Omnia din Craiova sunt: 
a) răspunde de organizarea, gestionarea, conservarea, prelucrarea bibliografică şi comunicarea 
documentelor deţinute în colecţiile sale, în conformitate cu legislaţia, regulamentele interne, standardele şi 
normele naţionale şi internaţionale în vigoare; 
b) răspunde de promovarea documentelor deținute în colecţii prin organizarea unor expoziţii, prin 
elaborarea unor lucrări de specialitate, articole, comunicări şi prin publicarea materialelor ştiinţifice şi 
infodocumentare în publicații din ţară şi străinătate, precum și prin participarea la proiecte interne și 
internaționale de profil; 
c) răspunde de implementarea, la nivelul structurii funcţionale, a programului de conservare şi restaurare a 
bunurilor culturale mobile, elaborat de Serviciul Conservarea și Restaurarea Documentelor; 
d) asigură îndrumarea utilizatorilor filialei; 
e) participă la realizarea statisticilor privind activităţile de relaţii cu publicul; 
f) asigură accesul cercetătorilor şi al vizitatorilor, cu respectarea regulamentelor în vigoare; 
g) participă la derularea unor stagii de practică a studenţilor pe baza acordurilor şi parteneriatelor 
încheiate între Bibliotecă şi instituţii de învăţământ şi cultură din ţară şi din străinătate; 
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h) întocmeşte referatele de necesitate și alte  documente administrative necesare derulării în bune condiții 
a activității întregului departament; 
i)  elaborează și/sau actualizează procedurile și instrucțiunile de lucru specifice structurii, cu respectarea 
reglementărilor legale în vigoare. 
 
 

▓ Contribuția Bibliotecii Naționale a României la gestionarea patrimoniului cultural național 
 
Biblioteca Naţională a României reprezintă principala sursă documentară pentru cunoaşterea culturii 
naţionale, cu rol esenţial în gestionarea patrimoniului național scris, precum și în  promovarea şi integrarea 
acestuia în cel european şi mondial. 
Anual, prin mijloace specifice (depozit legal, achiziție, donație, schimb internațional), patrimoniul 
Bibliotecii Naționale a României se îmbogățește cu documente aparținând tuturor domeniilor cunoașterii  
 
Biblioteca Națională a României, a cărei istorie este legată, în mod tradițional, de păstrarea memoriei 
documentare a țării, își orienteză dezvoltarea în acord cu nevoile utilizatorilor și cerințele determinate de 
evoluția tehnologică a secolului XXI, pentru a-și menține poziția sau rolul de instituție responsabilă pentru 
conservarea și punerea la dispoziție, sub multiple forme, a patrimoniului cultural național scris. În următorii 
ani, adaptarea constantă și neîntreruptă la schimbările sociale și tehnologice este cheia pentru ca Biblioteca 
Națională a României să rămână o instituție fundamentală pentru cultura română. Caracterizată de 
flexibilitate, Biblioteca Națională a României susține cercetarea și promovarea rezultatelor acesteia, 
participă la diversificarea ofertei cultural-educative naționale și locale, dezvoltă servicii de calitate, perfect 
adaptate nevoilor diferitelor categorii de utilizatori, încurajând, totodată, colaborarea între instituțiile care 
alcătuiesc Sistemul Național de Biblioteci, precum și între instituțiile de cultură. 
 

 

▓ Date de identificare 
 
Sediul Central 
Bd.Unirii nr. 22, sector 3, București 
Website: www.bibnat.ro 
Telefon Centrală: 021/3142434 
E-mail: biblioteca@bibnat.ro 
 
Biblioteca Batthyaneum, Filială a Bibliotecii Naţionale a României 
Str. Gabriel Bethlen, nr. 1, Alba Iulia 
Telefon: 0258/811939 
Mobil: 0758 109 426 
E-mail: cristian.mladin@bibnat.ro 
 
Filiala Biblioteca Franceză OMNIA 
Str. M. Kogălniceanu, nr. 21, Craiova 
Telefon Centrală: 021/3142434 
E-mail: biblioteca@bibnat.ro 
E-mail: constantina.constantin@bibnat.ro 
 

 
 
 

mailto:biblioteca@bibnat.ro
mailto:cristian.mladin@bibnat.ro
mailto:biblioteca@bibnat.ro
mailto:constantina.constantin@
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ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE DE BIBLIOTECA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI ÎN ANUL 2021 
 

 
▓ Priorități pentru anul 2021 
 
● Dezvoltarea Colecțiilor de documente ale BnaR; 

●  Diminuarea decalajului de pe fluxul de prelucrare al documentelor în scopul asigurării accesului 
utilizatorilor la documente recent intrate în colecțiile Bibliotecii; 

● Organizarea colecției de periodice curente în scopul punerii acesteia la dispoziția utilizatorilor; 

● Atragerea de fonduri nerambursabile din proiecte; 

● Deschiderea în siguranță sanitară a sălilor de lectură din Sediul central; 

● Redeschiderea, pentru cercetători, a Bibliotecii Batthyaneum, filiala din Alba Iulia a Bibliotecii Naționale a 
României; 

● Inițierea digitizării fondului documentar al Bibliotecii Batthyaneum, filiala din Alba Iulia a Bibliotecii 
Naționale a României; 

● Continuarea activităților de implementare a standardelor de control intern managerial; 

●  Optimizarea costurilor de administrare din Sediul central al Bibliotecii; 

● Promovarea patrimoniului documentar al Bibliotecii Naționale a României prin proiecte, activități și 
evenimente desfășurate atât în nume propriu, cât și în colaborare cu alte instituții de cultură/educație. 

● Valorificarea și promovarea documentelor din categoria Colecţii speciale prin rapoarte de cercetare, studii, 
monografii, cataloage, comunicări, susţinute în ţară şi străinătate, prin participare la proiecte naționale şi 
internaţionale etc.; 

● Perfecționarea personalului Bibliotecii prin participare la evenimente profesionale, workshop-uri interne 
sau cursuri de formare/perfecționare; 

● Asigurarea prezenței Bibliotecii în organisme naționale și internaţionale de profil. 

 

▓ Precizări privind activitățile desfășurate pentru îndeplinirea obiectivelor specifice  
 
Pentru îndeplinirea funcţiilor, atribuţiilor şi misiunii sale, Biblioteca Națională a României desfășoară 
numeroase activităţi, multe dintre ele transdepartamentale: activităţi în relație cu editurile; activități de 
primire a documentelor; activitatea de evidență a colecţiilor; activitatea de prelucrare bibliografică a 
documentelor; activitatea de conservare a documentelor; activități privind conservarea și restaurarea 
documentelor; activitatea de distribuire a documentelor către beneficiari instituționali; servicii pentru 
utilizatori;  activități de digitizare și valorificare a colecțiilor;  activitatea de cercetare științifică și de 
acordare de asistență metodologică;  activitatea de gestionare a  proiectelor instituționale; activități de 
marketing și comunicare; activitatea editorială; activități de administrare și exploatare a sistemului integrat 
de bibliotecă și a bazelor de date, precum și activități suport: activități de mentenanță a structurii 
informatice și tehnice, activități administrative. 
 
Statisticile prezentate în Raportul de activitate includ, acolo unde informația a permis (a fost relevantă sau 
cuantificabilă), și o serie de indicatori statistici (de activitate)/indicatori de performanță. 
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I. ACTIVITĂŢI ÎN RELAȚIE CU EDITURILE 
 

● Monitorizarea producției editoriale naționale prin atribuirea numărului standard pentru cărţi (ISBN), 
resurse continue (ISSN), documente muzicale (ISMN) și prin realizarea descrierii CIP (Catalogare înaintea 
publicării) pentru cărţile editate în România. 

● Actualizarea bazei de date a editurilor din România, a Catalogului Editurilor din România. CERom, a 
Catalogului SIP (seriale în curs de publicare) și a catalogului CIP (cărți în curs de publicare). 

● Asigurarea rolului metodologic privind modul de utilizare a codurilor ISBN, ISMN, ISSN, prezentarea 
publicațiilor și a informațiilor (descrierilor) bibliografice.  

●  Respectarea și promovarea Legii Depozitului Legal nr. 111/ 1995 și Legii culturii scrise nr. 186/ 2003. 

Departamentele implicate sunt: Biroul Centrul Național ISBN. ISSN. CIP și Serviciul Depozit Legal. 
 
I.1. Statistica privind activitățile în relație cu editurile 

Activitate Unitate de măsură 
Indicator de 
performanţă 

Observaţii 

Atribuire coduri ISBN 
 
 
 

cod 39.529 

37.420 coduri ISBN pentru edituri 

2.278 coduri ISBN ocazionale 

termen mediu de răspuns: 4 zile lucrătoare 

Atribuire coduri ISSN cod 1.151 
termen mediu de răspuns:         2 zile 
lucrătoare 

Atribuire coduri ISMN 
 

cod 318 

306 coduri ISMN pentru edituri 

12 coduri ISMN ocazionale 

termen mediu de răspuns: 2 zile lucrătoare 

Descrieri CIP 
descriere bibliografică 
nouă 

28.778 termen de răspuns: 6 zile lucrătoare 

 
descriere bibliografică 
actualizată 

3.348 termen de răspuns: 2 zile lucrătoare 

Bază de date ISSN 
 
 
 
 

înregistrare 
bibliografică nouă 

1.148 
total coduri ISSN/ înregistrări bibliografice 
în baza de date ISSN-România: 33.646 

înregistrare 
bibliografică 
actualizată 

12.950 în Virtua – softul ISSN 

înregistrare 
bibliografică – 
Catalogul SIP 

666 export lunar Virtua – Aleph 

Bază de date edituri 
 
 

înregistrare de editură 
nouă de carte 

86 
total edituri de carte înregistrate în baza de 
date națională: 6.672 

înregistrare de editură 
nouă muzicală 

1 
total edituri muzicale înregistrate în baza 
de date națională: 48 

înregistrare editori 
ocazionali 

1.858 
1.812 editori ocazionali de carte 

46 editori ocazionali de notaţii muzicale 

înregistrare actualizată 

15.390 
ISBN: în Catalogul Editurilor din România 
și în Registrul Internațional al Editorilor 

1.320 
CIP: monitorizarea participării editurilor la 
Programul CIP, în Catalogul Editurilor din 
România 
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Controlul bibliografic naţional pentru producţia naţională de carte în format tipărit, inițiat prin Programul 
CIP s-a concretizat prin următoarele rezultate: 

● Descrieri CIP realizate: 21.756, reprezentând intenția de publicare la nivel național în anul 2021 
pentru carte în format tipărit. 

● Bibliografia CIP,  publicaţie lunară în format electronic  − 9 numere (1-9/ 2021) elaborate şi 
publicate pe site-ul BNaR, însumând 21.756 de înregistrări bibliografice preliminare 
(https://www.bibnat.ro/Bibliografia-CIP-s87-ro.htm) 

● Catalogul CIP, parte a Catalogului online al bibliotecii, conţine înregistrările bibliografice ale 
cărţilor în format tipărit, aflate în curs de publicare, fiind completat în timp real. 
(http://alephnew.bibnat.ro:8991/F/).  

 
I.2. Statistica privind activitatea de comunicare cu editurile 

Activitate Activitate 
Unitate de 

măsură 
Indicator de 
performanţă 

Observaţii 

Comunicarea cu 
editurile 
(Centrul 
Naţional 
ISBN.ISSN.CIP) 

 
corespondență  
e-mail 

16.894 
corespondență cu rol metodologic, 
pe teme din domeniul editorial, și cu 
editurile și editorii ocazionali. 

Comunicarea cu 
editurile 
(Depozit Legal) 

Reclamații în 
baza Legii nr. 
111/1995 – Depozit 
Legal 

email 802  

telefon aprox. 2.000 
20 – 25 / săpămânal; 
se oferă exclusiv informații și 
asistență. 

Confirmări 
primiri în baza 
legii 111/1995 – 
Depozit Legal 

borderouri 
scanate și 
expediate prin 
e-mail 

6.502 
au fost scanate 8.226 de pagini 
aferente borderourilor. 

 
 
II. ACTIVITĂȚI DE PRIMIRE A DOCUMENTELOR  
 

● Situația documentelor intrate în Biblioteca Națională (prin Depozit Legal, cumpărătură, Schimb 
internațional și donație), precum și stadiul distribuirii acestora (pe fluxul de prelucrare și către 
beneficiari – ai Depozitului Legal, ai Schimbului Internațional, ai Rezervei Naționale de Publicații). 
 
Departamentele implicate: Serviciul Depozit Legal şi Serviciul Dezvoltarea Colecţiilor. 
 

II.1. Statistica privind activitățile de primire a documentelor 

Rezultate Tip document 
Unitate de 
măsură 

Indicator de 
performanţă 

Observații 

Documente intrate 
prin Legea 
Depozitului Legal nr. 
111/1995 (exemplare 
DL) 
 
 
 
 
 
 

periodice 
număr 42.534 

● 
Număr total de titluri intrate 

prin Legea Depozitului Legal nr. 
111/1995 (cărți, teze de doctorat, 
afişe, documente audio-video 
etc.): 24.252 titluri 
●● 

Număr total de u.b.-uri 
intrate prin Legea Depozitului 
Legal nr. 111/1995 (cărți, teze de 
doctorat, afişe, documente 
audio-video ș.a.): 146.664 ub.-
uri 

exemplar 175.691 

carte și alte tipuri 
de documente 
neperiodice curente 
(tipărite/electronic) 

titlu 21.803 

u.b. 144.191 

teze de doctorat 
titlu 2.449 

u.b. 2.473 

https://www.bibnat.ro/Bibliografia-CIP-s87-ro.htm
http://alephnew.bibnat.ro:8991/F/
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Rezultate Tip document 
Unitate de 
măsură 

Indicator de 
performanţă 

Observații 

Documente intrate 
prin Dezvoltarea 
Colecțiilor 
(cumpărătură/ Schimb 
internațional/donație) 

carte și alte tipuri 
de documente 
neperiodice curente 

u.b. 4.761 

●●● 
Număr total de exemplare 

(periodice) intrate prin Legea 
Depozitului Legal nr. 111/1995: 
175.691 exemplare 
 

●●●● 
Număr total de documente 

(u.b.-uri/ exemplare) intrate 
prin Legea Depozitului Legal nr. 
111/1995: 322.355 ub-uri/ 
exemplare 
 

periodice exemplare 4.021 

Documente rămase 
nedistribuite de 
Serviciul Depozit 
Legal (la 31 decembrie 
2021) 
 
 
 

periodice 
număr 49.100 

exemplare 279.000 

carte și alte tipuri 
de documente 
neperiodice curente 

titluri 24.894 

u.b. 152.513 

 
 
III. ACTIVITATEA DE EVIDENȚĂ A COLECŢIILOR 

 

● Constituirea patrimoniului documentar naţional – funcție esențială a Bibliotecii Naționale a 
României. 

● Creșterea colecțiilor Bibliotecii Naţionale, în conformitate cu funcțiile definite de Legea 
bibliotecilor nr. 334/2002, cu direcţiile strategice de dezvoltare instituţională, cu profilul enciclopedic 
al colecţiilor, cu evoluţia producţiei editoriale naționale şi a diferitelor categorii de utilizatori, în 
vederea asigurării unei oferte documentare consistente şi actualizate. 

● Reflectarea cu exactitate, în registrele de evidență, a datelor cantitative şi valorice privind colecțiile 
– globale şi individuale, privind mărimea, componenţa şi dinamica fondului de documente intrate în 
Biblioteca Naţională a României. 

● Organizarea colecţiilor în depozite şi săli de lectură (în acces liber la raft). 
 
Departamente implicate: Serviciul Dezvoltarea Colecţiilor (Compartimentul Evidență, 
Compartimentul Schimb Internațional de Publicații), Serviciul Colecții Speciale. 
 

III.1. Statistica privind documentele intrate în colecții – Registrul de Mișcare a Fondurilor 

Sursa documentelor Tip document 
Unitate de 
măsură 

Indicator de 
performanţă 

Observaţii 

Documente intrate în 
Fondul Intangibil 
(Depozit Legal) − 
exemplarul 1 
 
 
 
 

carte și alte 
documente 
neperiodice curente

1
 

u.b. 54.501 

● 
Număr total de documente 

intrate în Fondul Intangibil – 
u.b.-uri: 95.694 
 
 
 
 
 

periodice/seriale 
(tipărite/ electronice) 

exemplare 36.901 

teză de doctorat u.b. 2.380 

documente 
electronice

2
 

u.b. 1.912 

Documente intrate în 
colecții prin Depozit 
Legal − semnal 

carte și alte 
documente 
neperiodice curente

3
 

u.b. 12.054 

● 
Număr total de documente 

(carte și alte neperiodice) 
intrate în colecţiile Bibliotecii 

                                                 
1
 cărți, manuale, cursuri, broșuri, albume, atlase, GRC (580), hărți (38), standarde (1.008), afişe (649). 

2
 formularea este în acord cu medodologia de completare a Chestionarului statistic CULT. 1 – Activitatea bibliotecilor. 

3
 cărți, manuale, cursuri, broșuri, albume, atlase, hărți (73), partituri (192), afişe (300). 
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Sursa documentelor Tip document 
Unitate de 
măsură 

Indicator de 
performanţă 

Observaţii 

exemplarul 2 periodice/seriale 
tipărite/ electronice 

exemplare 45.715 
pe toate căile de dezvoltare și 
completare [cumpărătură, 
donație, schimb internațional 
(133+1.618+1.126), Depozit Legal 
– Fond Intangibil (58.793), 
exemplar 2  (14.193), Dublet – 
exemplar 3 (1.257)]: = 77.120 
u.b.-uri 
 
●● 

Număr total de periodice 
(exemplare) intrate în colecţiile 
Bibliotecii pe toate căile de 
dezvoltare și completare 
[cumpărătură, donație, schimb 
internațional (332+1.139+289), 
Depozit Legal – Fond Intangibil 
(36.901), exemplar 2 (45.715), 
Dublet – exemplar 3 (0)] = 
84.376 exemplare 
 
●●● Număr total de documente 
intrate în colecțiile curente prin 
Schimb internațional – u.b.-
uri/exemplare: 2.265 
 
●●●● Număr total de documente 
intrate în colecțiile curente prin 
cumpărătură – u.b.-uri/ 
exemplare: 465 
 
●●●●●Număr total de documente 
intrate în colecțiile curente prin 
donație – u.b.-uri/ exemplare: 
1.911 
 
 

documente 
electronice 

u.b. 2.139 

Documente intrate în 
colecții prin Depozit 
legal – dublet  
exemplarul 3 – 
redistribuit în colecțiile 
curente 

carte și alte 
documente 
neperiodice curente 

u.b. 1.257 

Documente intrate în 
colecţii prin Schimb 
internațional 

carte și alte 
documente 
neperiodice curente 

titlu 908 

u.b. 1.126 

periodice  
 

titlu  190 

exemplar 1.139 

Documente intrate în 
colecţii prin 
cumpărătură 

periodice 

titlu 22 

abonament 22 

exemplar 332 

carte și alte 
documente 
neperiodice curente  

titlu 93 

u.b. 93 

 
documente 
electronice 

u.b. 40 

Documente curente 
intrate în colecţii prin 
donaţie 

carte și alte 
documente 
neperiodice curente  

titlu 781 

u.b. 889 

documente 
electronice (DVD) 

titlu 324 

u.b. 733 

periodice  
titlu 40 

u.b. 289 

 
 
III.2. Statistica privind evidența documentelor 

Tip de evidenţă Tip document 
Unitate de 
măsură 

Indicator de 
performanţă 

Observaţii 

Cote 

carte și alte 
documente 
neperiodice  

cotă 
49.937 

● 
Total cote acordate: 50.195 

 
 

documente Colecții 
speciale

4
  

cotă 
258 

Numere inventar 
carte și alte 
documente 
neperiodice  

nr. inventar 55.652 

● 
Total numere inventar acordate: 

55.652 

 

                                                 
4 bibliofilie românească/străină, cartografie, stampe, periodice vechi românești. 
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III.3. Statistica privind completarea Fondului Românica5 (documente achiziţionate pentru Fondul 
Românica) 

Tip de achiziţie 
Unitate de 

măsură 
Indicator de 
performanţă 

Observaţii 

cumpărătură titlu/u.b. 46 / 46 
● 

Număr total de titluri achiziționate pentru Fondul 
Românica: 181 
 
●● 

Număr total de u.b.-uri achiziționate pentru Fondul 
Românica: 181 

donaţie titlu/u.b. 72 / 72 

schimb internaţional titlu/u.b. 63 / 63 

 
III.4. Statistica privind bugetul de achiziţii documente 

Tip achiziţie Tip document 
Unitate de 

măsură 
Valoare 

Observaţii 

Buget achiziţii 
documente pentru 
colecţiile Bibliotecii 
Naționale a României  

carte lei 40.376,49 ● 
Total buget achiziţii documente 

pentru Bază (Biblioteca Națională):  
47.857,58 lei 

audio video lei 3.078,51 

periodice lei 4.402,58 

Buget achiziţii 
documente pentru 
Schimb Internațional 

carte lei 400,98 ● 
Total buget achiziții documente 

pentru Schimb Internațional: 
9.664,74 lei periodice lei 9.263,76 

 
 
IV. ACTIVITATEA DE PRELUCRARE BIBLIOGRAFICĂ A DOCUMENTELOR 

 
● Reflectarea colecţiilor Bibliotecii Naţionale, indiferent de suport, în cataloage şi în baze de date, 
prin procedee specifice, conform normelor şi reglementărilor naţionale şi internaţionale. 
 
● Activitatea de control bibliografic național, care se realizează pe tot parcursul fluxului de 
prelucrare a publicațiilor, ea fiind inițiată odata cu elaborarea descrierii CIP (catalogare înaintea 
publicării), continuată în celelalte departamente care participă la această activitate. 

- Crearea şi gestionarea Fişierelor Naţionale de Autoritate de nume de persoană, nume 
geografice, nume de colectivitate, titluri uniforme şi vedete de subiect, aplicarea uniformă, 
standardizată, a instrumentelor de lucru; crearea instrumentelor de lucru specifice pentru 
toate categoriile de utilizatori. 

- Elaborarea Bibliografiei Naționale Curente pentru toate categoriile de documente: cărți, 
albume, hărți; publicații seriale; teze de doctorat; articole din publicații seriale – cultură; 
articole din bibliologie și știința informării; documente muzicale tipărite și audio-vizuale. 

- Elaborarea Bibliografiei Naționale. Seria Românica care pune în valoare fondul Românica 
(documente apărute în străinătate, referitoare la România şi la poporul român, publicaţii ale 
autorilor români apărute în străinătate în orice limbă, publicaţii în limba română ale 
autorilor străini apărute în străinătate). 

- Elaborarea cataloagelor de documente străine (cărţi, periodice, documente cartografice, 
microfişe, extrase, teze de doctorat, lucrări ale congreselor şi ale conferinţelor), intrate în 
colecţiile bibliotecilor din Sistemul Naţional de Biblioteci. 

Departamente implicate: Serviciul Prelucrarea Bibliografică a Colecțiilor (Compartimentul Prelucrare 
carte, Compartimentul Prelucrare periodice, Compartimentul Bibliografia Națională), Serviciul 
Depozit Legal, Serviciul Dezvoltarea Colecțiilor, Serviciul Colecții Speciale. 

 
În Biblioteca Naţională a României prelucrarea documentelor se realizează în două etape: 

                                                 
5
 Românica – fond ce reuneşte documente apărute în străinătate, referitoare la România şi la poporul român, publicaţii ale 

autorilor români apărute în străinătate în orice limbă, publicaţii în limba română ale autorilor străini apărute în străinătate. 
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● Prelucrare preliminară: înregistrarea documentelor în prima parte a fluxului de prelucrare – import 
VIRTUA-Aleph; descrieri publicații străine; completarea informaţiilor de exemplar sau de titlu; 
completarea informațiilor în modulul de achiziţii;  

Departamentele implicate în prelucrarea preliminară: Centrul național ISBN-ISSN-CIP, Depozit 
legal, Dezvoltarea colecțiilor  

● Prelucrare finală: corectarea şi completarea descrierilor bibliografice preliminare, conform 
standardelor internaționale specifice activităţii de catalogare şi indexare; realizarea și livrarea 
formatului final al  descrierilor bibliografice ale documentelor care fac obiectul seriilor Bibliografiei 
Naţionale. 

IV.1. Statistica privind prelucrarea finală a documentelor  

 Tip document 
Unitate de 

măsură 
Indicator de 
performanţă 

Observaţii 

Descrierea 
bibliografică – 
fizică și de 
conținut 

carte și alte documente 
neperiodice

6
 

u.b. 55.499 ● 
Număr total de carte şi documente 

neperiodice prelucrate final (u.b.-
uri): 56.083 
 
●● 

Număr total de periodice noi 
prelucrate (titluri): 237 
 

●●● 
Număr total de periodice 

prelucrate (exemplare): 10.594 
 
  

documente Colecții 
Speciale

7
 

înregistrări 569  

u.b. 584 

periodice curente în 
format tipărit 

exemplare 10.471 

periodice curente 
format electronic 
offline 

exemplare 123 

periodice Colecții 
Speciale 

exemplare 73 

Retroconversie documente muzicale înregistrări 5.161  

 
IV.2. Statistică privind Fișierele Naționale de Autoritate 

 Unitate de măsură  
Indicator de 
performanţă 

Vedete de subiect geografic 
înregistrări noi înregistrare 32 

actualizare înregistrări înregistrare 8.709 

Vedete de subiect 
înregistrări noi înregistrare 700 

actualizare înregistrări înregristrare 1.220 

Vedete nume persoană  
înregistrări noi înregistrare 836 

actualizare înregistrări înregistrare 3.066 

 
 
IV.5. Statistică privind elaborarea Bibliografiei Naționale 

Tip document 
Unitate de 

măsură 
Indicator de 
performanţă 

Seriile Bibliografiei Naționale Observaţii 

publicații  românești 
(carte tipărită şi 
electronică, hartă) 

înregistrare 
bibliografică 

47.450 
Cărţi. Albume. Hărţi: BN 10-
24/2020, BN 1-24/2021 

 

● 
Total înregistrări 

bibliografice: 57.414 
 

 
teze de doctorat 

înregistrare 
bibliografică 

1.676 Teze de doctorat: BNT 1/2017 

carte străină 
înregistrare 
bibliografică 

756 Românica: BNR 2020 

                                                 
6
 carte românească, carte străină, carte format electronic, hărți, standarde, DVD, teze de doctorat. 

7
 manuscriese (103), bibliofilie românească (59), bibliofilie străină (50), stampe (1), cartografie (100), fotografii (321). 
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periodic 
înregistrare 
bibliografică 

1.122 Publicaţii seriale:  BNS 1/2020 

articol 
înregistrare 
bibliografică 

5.159 
Articole din publicaţii periodice. 
Cultură: BNA 8-12/2019, BNA 
1/2020 

articol 
înregistrare 
bibliografică 

1.165 
Articole din bibliologie şi ştiinţa 
informării: BN-ABSI 2/2020, BN-
ABSI  1/2021, BN-ABSI 2/2021 

note muzicale, tipărite 
și audiovizuale 

înregistrare 
bibliografică 

86 
Documente muzicale: BNM 2019, 
BNM 2020 

 

 
IV.5. Statistică privind activitatea de elaborare a cataloagelor colective 

Tipul catalogului 
Unitate de 
măsură 

Indicator de 
performanţă 

Observaţii 

Catalogul Cărţilor Străine 
intrate în bibliotecile din 
România 

înregistrare 
nouă 

1.746 
Ediţiile 2019, 2020, 2021 

actualizare 320 

 
 
V. ACTIVITATEA DE CONSERVARE A DOCUMENTELOR 

 
● Tehnici, programe şi acţiuni menite să asigure o păstrare rațională și de durată a tuturor 
categoriilor de documente aflate în colecțiile Bibliotecii Naționale a României. 
 
Departamentele implicate: Serviciul Colecții Curente, Serviciul Dezvoltarea Colecțiilor, Serviciul 
Colecții Speciale, Serviciul Comunicarea Colecțiilor Curente şi orientare utilizatori, Serviciul 
Conservarea și Restaurarea Documentelor, Filiala Biblioteca Batthyaneum, Filiala Biblioteca Omnia, 
Compartimentul Metodologic. 
 

V.1. Statistica privind organizarea la raft a documentelor – sediul central 

 Tip document 
Unitate de 
măsură  

Indicator de 
performanţă 

Observaţii 

Documente așezate la raft – 
fondul accesibil publicului  − 
total la 31.12.2021 
 
 

carte și alte documente 
neperiodice – colecţii 
curente 

titluri 1.338.616 

 

● 
Total documente cu acces 

liber la raft în sediul central 
(u.b.-uri/exemplare): 489.741 

 

 

carte şi alte documente 
- Colecții Speciale 

u.b./exempl
are 

673.804 

bibliografii nepublicate titluri 3.378 

Documente cu acces liber la 
raft – total la 31.12.2021 
 
 
 

carte și alte documente 
neperiodice – colecţii 
curente 

u.b. 8.643 

periodice – colecţii 
curente 

titluri/ 
exemplare 

1.976/ 
382.253 

audio-video u.b. 53.365 

partituri u.b. 45.480 

Documente așezate la raft – 
fondul accesibil publicului, 
în  anul 2021 
 
 
 
 

carte și alte documente 
neperiodice – colecţii 
curente 

u.b. 57.441 
● 

Total documente așezate la 
raft – fondul acesibil 
publicului în sediul central, în 
2021 (u.b.-uri/exemplare): 
199.188 
 
 

audio-video u.b. 3.035 

periodice exemplare 13.253 

carte şi alte documente 
- Colecții Speciale 

u.b. 125.440 

bibliografii nepublicate u.b. 19 
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 Tip document 
Unitate de 
măsură  

Indicator de 
performanţă 

Observaţii 

Documente din depozite 
comunicate pentru expoziţii 

carte și alte documente u.b. 745 

Documente aşezate la raft – 
fond destinat partenerilor 
de schimb 

carte u.b. 1.004 

Documente aşezate la raft – 
fond destinat beneficiarilor 
RNP 

carte şi alte documente u.b. 15.473 

Documente aşezate la raft – 
în contextul inventarului 
(sediul central) 

carte, periodice, audio-
video, partituri etc. 

u.b./ 
exemplare 

235.219 

 
 
V.2. Statistica privind inventarierea fondurilor de documente 

Departament 
Fonduri 
inventariate 

Unitate de 
măsură 

Indicator de 
performanţă 

Decizie 
managerială pentru 
inventariere 

 
Observaţii 

Colecții 
Curente 

Fond general – 
Formatul II  
(Depozit D-02-11) 

u.b. 48.704 
Decizie nr. 22/ 
09.02.2021 

● 
Total documente 

inventariate (u.b.-uri/ 
exemplare): 235.219 

Colecții 
Speciale 

Fond Cartografie 
u.b. 

4.626 
Decizie nr. 
35/05.03.2021 

Tezaur u.b. 132 
Decizie nr. 
182/08.10.2021 

Fond Fotografii u.b. 48.488 
Decizie nr. 
108/05.07.2021 

Cabinetul de 
Stampe 

u.b. 42.268 
Decizie nr. 219/ 
03.11.2020 

Depozit legal 
Fondul periodice 
(Depozite B 0621, B 
0707) 

numere/ 
u.b. 

23.546 

Decizie nr. 259/ 
23.11.2018, actualizată 
prin Decizia nr. 110/ 
27.05.2019,  
actualizată prin 
Decizia nr. 12/  
14.01.2020 

Comunicarea 
Colecțiilor 
Curente şi 
Orientare 
Utilizatori 

Sala de copii și 
tineret „Ionel 
Teodoreanu” 

u.b. 2.701 
Decizie nr. 
21/5.02.2021 

Sala de științe 
filologice „Mihai 
Eminescu” 

u.b./ 
exemplare 

6.371 
Decizie nr. 
20/5.02.2021 

Sala de științe 
economice „Virgil 
Madgearu” 

u.b./ 
exemplare 

3.731 
Decizie nr. 
49/19.03.2021 

Sala de științe 
juridice „Mircea 
Djuvara” 

u.b./ 
exemplare 

9.569 
Decizie nr. 
69/15.04.2021 

Sala multimedia 
(note muzicale) 

u.b. 45.083 
Decizie nr. 
76/10.05.2021 
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VI. ACTIVITĂȚI PRIVIND PATOLOGIA ȘI RESTAURAREA DOCUMENTELOR 
 

● Aplicarea de tehnici, programe și acțiuni menite să redea integritatea documentelor de patrimoniu 
(carte veche şi bibliofilă, manuscrise, hărţi, stampe etc.). 

● Acordarea asistenței de specialitate la solicitarea altor instituții. 

 
Departamentul implicat: Serviciul Conservarea și Restaurarea Documentelor. 

 
VI.1. Statistica privind conservarea și restaurarea documentelor 

 Tip documente 
Unitate de 
măsură  

Indicator de 
performanţă 

Observaţii 

Documente 
restaurate pe suport 
papetar și pergament 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hărți (atlase) u.b./pagini 
37/24  
(2 vol. – 74 
pagini) 

● 
Total documente 

restaurate: 30 
 
●● 

Total pagini restaurate: 
1.796 

partituri muzicale u.b./pagini 5/22 

carte veche românească u.b./pagini 2/1.425 

manuscris (documente 
istorice) 

u.b./pagini 
4/14 

carte curentă u.b./pagini  

documente  restaurate 
în cadrul unor 
contracte  

u.b./pagini 2 scrisori / 8 
1 afiş 
1 album /40 
1 desen /2  
5 fotografii / 10 
1 ziar / 16 
6 brevete / 160 

Restaurare legătură 
carte 

atlas u.b. 1  
● 

Total documente 
restaurare legătură carte: 9 
u.b.-uri 

carte veche românească u.b. 1 

documente restaurate 
în cadrul unor 
contracte 

u.b. 
1 album foto 
6 brevete 

Confecţionare casete 
de protecţie 

 
casete 
mape 

5 
15 

 

Fotografii martor 
restaurare (digitale) 

documente istorice, 
hărţi, carte veche 
românească, partituri, 
carte veche străină 

u.b. 5.474 

 

Propuneri tratamente 
de restaurare 

documente istorice, 
hărţi, carte veche 
românească, partituri 

propuneri 25  

 

 
 
VII. ACTIVITATEA DE DISTRIBUIRE A DOCUMENTELOR CĂTRE BENEFICIARII INSTITUȚIONALI 
 

● Preluarea, organizarea, gestionarea şi redistribuirea, la cerere, în regim de donaţie, către biblioteci 
publice şi instituţii publice, din ţară şi străinătate, a excedentului de exemplare al unor documente 
aflate în aflate în proprietatea Bibliotecii. 
 
Departamentele implicate: Serviciul Depozit Legal, Serviciul Dezvoltarea Colecţiilor (Compartimentul 
Rezerva Națională de Publicații), Serviciul Marketing Cultural și Comunicare (Biroul Editorial). 
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VII.1. Statistica generală privind distribuția documentelor către beneficiari 

 Tip document 
Unitate de 
măsură 

Indicator de 
performanţă 

Observaţii 

Documente distribuite 
către beneficiarii externi, 
prin intermediul 
Schimbului Internațional 

carte u.b. 908 ● 
Total documente distribuite prin 

Schimb Internațional (u.b.-
uri/exemplare): 1.827  

periodice 
titlu/ 
exemplare 

21/919 

Documente distribuite 
către instituţii din ţară, 
prin intermediul RNP 

carte și alte 
documente 
neperiodice 
curente  

u.b. 13.344 
● 

Total documente distribuite prin 
RNP (u.b.-uri): 13.344 

Documente distribuite 
către beneficiarii externi 
ai Depozitului Legal 

carte, alte 
documente 
neperiodice 
curente  

u.b.  93.273 

● 
Total documente distribuite prin 

Depozit Legal (u.-uri/exemplare): 
160.632 
 
 

periodice/ resurse 
electronice offline 

exemplare 67.359 

 
VII.2. Statistică privind beneficiarii Schimbului Internațional 

 
Tip beneficiar/ 
Tip document 

Unitate de 
măsură 

Indicator de 
performanţă/ 
Buget 

Observaţii 

Parteneri Schimb 
Internațional 

instituţie partener 118 
● 

Total parteneri-instituții: 118 
 
●● 

Total țări-partenere: 36  ţară partener 36 

Buget alocat achiziţii 
documente Schimb 
Internaţional 

carte lei 400,98 

● 
Total buget alocat Schimbului 

Internațional: 9.664,74 lei 
 
●● 

Procent din subvenția bugetară 
pentru achiziția de documente 
(47.857,58 lei), destinat Schimbului 
Internațional: 20,19% 

 periodic lei 9.263,76 

 
VII.3. Statistică privind Schimbul Internațional de publicații, la nivel național 
   TRIMITERI - titluri PRIMIRI - titluri 

 Tip instituții Nr 
cărţi/ teze 
de doctorat 

Periodice 
Audio
-video 

cărţi/ teze 
de doctorat 

Periodice 
Audio-
video 

1 Biblioteca Naţională 1 218 21 0 919 190 0 

2 Biblioteca Academiei 1 1 49 0 74 109 0 

3 
Institute subordonate 
Academiei Române 11 0 18 0 52 356 0 

4 Biblioteci universitare 25 742 183 3 714 957 0 

5 Biblioteci specializate 3 0 4 0 0 29 0 

6 Muzee 9 283 23 0 245 426 3 

 Total 50 1.244 298 3 2.004 2.067 3 

 
În calitate de Centru Național de Schimb, Biblioteca Națională a României elaborează evidența centralizată 
și statistica anuală privind schimburile internaționale de publicații.  
 
La nivel naţional, 50 de structuri infodocumentare au avut, în 2020, activitate de schimb internaţional de 
publicaţii: Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Academiei Române, bibliotecile universitare, 
institutele Academiei Române, bibliotecile specializate şi muzee. Relaţiile de schimb se desfăşoară cu 
parteneri din 90 de ţări. Situația trimiterilor/primirilor de publicații se raportează la numărul de titluri, care 
au constituit obiectul schimbului internațional de publicații în anul 2021. 
 



17 

 

VIII.4. Statistică privind beneficiarii Rezervei Naționale de Publicații (RNP) 

 Tip beneficiar 
Unitate de 
măsură  

Indicator de 
performanţă 

Observaţii 

Beneficiari din 
ţară 
 
 

bibliotecă judeţeană beneficiar 1 
● 

Număr total de beneficiari 
RNP din țară: 25 
 
●● 

Număr total de u.b.-uri 
distribuite beneficiarilor RNP 
din țară: 12.695 
 
 
 

 u.b. 2.420 

bibliotecă comunală beneficiar 7 

 u.b. 5.663 

bibliotecă a unei instituţii de 
învăţământ (diverse grade) 

beneficiar 10 

u.b. 3.541 

bibliotecă a unei instituţii de stat beneficiar 5 

 u.b. 434 

bibliotecă a unei instituţii de cult beneficiar 2 

 u.b. 637 

Beneficiari din 
străinătate 

Instituţii din străinătate 

beneficiar 1 

● 
Număr total de beneficiari 

RNP din străinătate: 1 
 
●● 

Număr total de documente 
distribuite beneficiarilor RNP 
din străinătate: 245 

u.b. 245 

 
 
VIII.5. Statistică privind beneficiarii Depozitului Legal 

 Tip beneficiar 
Unitate de 
măsură  

Indicator de 
performanţă 

Observaţii 

Biblioteca 
Academiei 
Române 

carte, alte documente neperiodice 
curente  

u.b.  7.221 
● Număr total u.b.-uri carte 
distribuite în baza Legii 
Depozitului Legal nr. 
111/1995: 93.273 
 
●● Număr total exemplare 
periodice distribuite în baza 
Legii Depozitului Legal nr. 
111/1995: 67.296 
 
 
 
 
 

periodice/ resurse electronice offline exemplare 9.813 

BCU Cluj-
Napoca 

carte, alte documente neperiodice 
curente 

u.b.  41.598 

periodice/ resurse electronice offline exemplare 37.129 

BCU Iași 

carte, alte documente neperiodice 
curente 

u.b. 19.520 

periodice/ resurse electronice offline exemplare 20.354 

BCU 
Timișoara 

carte, alte documente neperiodice 
curente 

u.b.  24.934 

periodice/ resurse electronice offline exemplare 0  

 
 
VIII. SERVICII PENTRU UTILIZATORI 
 

● Facilitarea accesului utilizatorilor – prin sălile de lectură specializate pe domenii – la documentele 
pe suport tradiţional sau electronic şi la bazele de date. 

● Organizarea și gestionarea depozitelor și colecțiilor cu acces liber la raft, conform politicii 
instituției. 

● Activități de evidență, îndrumare și instruire informațională oferită utilizatorilor în procesul 
regăsirii informaţiilor. 

● Activitatea de împrumut interbibliotecar – naţional şi internaţional al publicațiilor din colecţiile 
curente ale Bibliotecii, conform legislaţiei şi regulamentelor. 

● Activități de monitorizare și evidență privind activitatea în mediul online și social media. 
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Departamentele implicate: Serviciul Comunicarea Colecțiilor Curente şi orientare utilizatori, Serviciul 
Colecții Curente, Serviciul Colecții Speciale, Filiala Biblioteca Batthyaneum, Filiala Biblioteca Omnia, 
Serviciul Sisteme integrate de management și Resurse digitale. 
 

VIII.1. Statistică privind serviciile pentru utilizatori 

 
Unitate de 
măsură 

Indicator de 
performanţă 

Localizare Observaţii 

Utilizatori înscrişi  - 
total la 31 decembrie 
2021 

utilizator 97.969 Sediul Central 
● 

Total utilizatori înscrişi: 107.194 
utilizator 9.225 Filiala Omnia 

Utilizatori înscrişi în 
2021 

utilizator 
4.712 
 

Sediul Central 
● 

Total utilizatori nou înscrişi în 
2021: 4.727 
 

 
utilizator 0* Filiala Omnia 

utilizator 15 Filiala Batthyaneum 

Utilizatori cu permis 
reînnoit/temporar/ 
duplicat pe 2021 

utilizator 7.869 Sediul Central ● 
Total utilizatori cu permis 

reînnoit/temporar în 2021: 7.869 utilizator 0* Filiala Omnia 

Utilizatori în spaţiile 
libere de lectură 

utilizator 58.307 Sediul Central 
● 

Total utilizatori în spațiile libere 
de lectură: 58.307 

Utilizatori activi – 
colecții curente  

utilizator 2.260 Sediul Central 

● 
Total utilizatori activi în 2021: 

2.536 
 
●● 

Total utilizatori (săli de lectură 
și spații libere): 60.843 
 
 
 
 
 

Utilizatori activi – 
Colecții Speciale 

utilizator 261 Sediul Central 

Utilizatori activi – 
Filiala Batthyaneum 

utilizator 15  

Utilizatori activi – 
Filiala Omnia  

utilizator 0*  

Vizite (tururi ghidate) vizitator 1.102 Sediul Central ● 
Total vizitatori (în tururi): 1.902 

 vizitator 800 Filiala Batthyaneum   

 vizitator 0* Filiala Omnia   
*În anul 2021, clădirea Filialei Omnia a intrat în proces de reabilitare generală. 

 
VIII.2. Statistică privind documentele comunicate (prin sălile de lectură etc.) 

 Tip document 
Unitate de 
măsură 

Indicator de 
performanţă 

Observaţii 

Documente comunicate în 
acces liber la raft 
 

carte – Sediul 
Central 

titlu 35 
● 

Total documente consultate 
în acces liber la raft (u.b.-
uri/exemplare): 11.760 
 
●● 

Total documente 
comunicate (u.b.-uri/ 
exemplare) prin sălile de 
lectură (din depozite): 9.495 
 
●●● 

Indice general de accesări 
documente pe zi: 84

8
 

 

periodice – 
Sediul Central 

titlu/exemplare 75/11.725 

 
carte – Filiala 
Omnia 

titlu 0* 

Documente comunicate din 
depozite  

 

carte u.b. 5.743 

periodice exemplare 809 

documente 
Colecții Speciale 

u.b. 2.943 

Documente comunicate de 
Serviciul Depozit Legal 
(exemplare electronice/ 
copii substitut) 

teză de doctorat titlu/u.b. 1.803 

                                                 
8
 Total accesări documente împărţit la număr de zile lucrătoare în care biblioteca a fost deschisă în 2021 (254). Cifra are în 

vedere toate documentele comunicate de Biblioteca Națională în 2021 (Sediul Central – Colecțiile Curente și Colecțiile Speciale, 
Filiala Biblioteca Batthyaneum) – 21.255. 
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 Tip document 
Unitate de 
măsură 

Indicator de 
performanţă 

Observaţii 

Acordarea permisiunii de 
utilizare/publicare 

documente 
Colecții Speciale 

imagini/ 
utilizatori 

30/15  

*În anul 2021, clădirea Filialei Omnia a intrat în proces de reabilitare generală. 

 
 
VIII.3. Statistică privind documentele comunicate prin împrumut la domiciliu (American Corner, 
salariați BNaR) 

 Unitate de măsură Indicator de performanţă 

Împrumut la domiciliu 
u.b. 1.490 

solicitări 631 

 
 
VIII.4. Statistică privind serviciile de referințe 

 Unitate de măsură  Indicator de performanţă 

Bibliografii la cerere 
solicitare 19 

titlu 602 

Referinţe bibliografice (online, prin telefon) 
solicitare  147 

referință 536 

Servicii de îndrumare bibliografică utilizator 5.778 

 
 
VIII.5. Statistică privind activitatea de împrumut interbibliotecar intern și internațional 

 
Unitate de 
măsură 

Indicator de 
performanţă 

Observaţii 

Împrumut interbibliotecar 
național 

titlu carte 341 ● 
Număr documente împrumutate în 

țară: 421 articol 80 

Împrumut interbibliotecar 
internațional 

titlu carte 67 ● 
Număr documente împrumutate în 

străinătate: 87 articol 20 

 
 
VIII.6. Statistică privind activitatea în mediul online 

 Număr vizitatori Număr pagini vizitate Sesiuni 

Vizite pe website-ul Bibliotecii
9
 180.705 180.705 305.207 

Utilizarea catalogului online 26.447   

Vizite Biblioteca Digitală 23.470   

 
 
VIII.7. Statistică privind activitatea în social media (Facebook, Twitter) 

Număr like-uri Număr followers Număr postări 

25.314 26.896 193 

 
 

                                                 
9
 Se adaugă și vizitatorii blog-ului Bibliotecii Batthyaneum (4.150 vizitatori). 
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IX. BIBLIOTECA DIGITALĂ 
 

● Prelucrarea obiectelor digitale în vederea prezervării și publicării în baza de date. 

● Încărcarea conținutului și metadatelor în Digitool10, pentru asigurarea accesului la informaţie, 
pentru promovarea culturii româneşti în spaţiul virtual. 

● Coordonarea integrării colecțiilor digitale la nivel național și promovarea acestora la nivel 
internațional. 

● Tehnici, programe şi acţiuni menite să asigure o păstrare rațională și de durată a tuturor 
categoriilor de documente aflate în colecțiile Bibliotecii Naționale a României. 
 
Departamente implicate: Serviciul Sisteme integrate de management și Resurse digitale, 
Compartimentul Resurse Digitale, Serviciul Depozit legal, Serviciul Colecţii speciale, rezultatul 
activității acestuia fiind reprezentat de Biblioteca Digitală Națională (http://digitool.bibnat.ro/R), 
accesibilă oricărui cetățean din țară și din lume, prin care se pun la dispoziție documente din 
colecțiile speciale ale Bibliotecii Naționale a României, care nu se află sub incidența legii drepturilor 
de autor, dar și teze de doctorat – copii substitut. 
 

 
IX. 1. Statistică documente scanate în Biblioteca Națională 

 Tip document 
Unitate de 
măsură 

Indicator de 
performanţă 

Observaţii 

Documente scanate 
pentru Biblioteca 
Digitală

11
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

manuscrise 
u.b. 59 

● 
Total imagini/pagini scanate: 

149.735 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

imagini 2.924 

bibliofilie 
u.b. 31 

imagini 10.750 

incunabule 
u.b. 25 

imagini 15.982 

periodice româneşti 
vechi 

u.b. 29 

imagini 27.700 

partituri 
u.b. 100 

imagini 848 

fotografii 
u.b. 156 

imagini 430 

arhivă istorică 
u.b. 86 

imagini 208 

stampe 
u.b. 2 

imagini 478 

total 
u.b. 488 

imagini 59.320 

Documente scanate 
pentru expoziţii  
 
 
 
 
 
 
 

bibliofilie imagini 33 

fotografii imagini 42 

periodice româneşti 
vechi 

imagini 4.599 

Arhiva istorică imagini 56 

stampe imagini 285 

cartografie imagini 37 

manuscrise imagini 56 

total imagini 5.108 

Documente scanate 
pentru utilizatori 

manuscrise imagini 2.008 

fotografii imagini 23 

                                                 
10

 Software care gestionează și asigură accesul la resursele digitale.  
11
 Se scanează doar documente care nu se află sub incidenţa Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe; 

toate materialele predate sunt însoţite de metadate. 

http://digitool.bibnat.ro/R
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 Tip document 
Unitate de 
măsură 

Indicator de 
performanţă 

Observaţii 

 periodice româneşti 
vechi 

imagini 887 

Arhiva istorică imagini 4.781 

documente colecții  
curente 

imagini 26.148 

bibliografii tematice imagini 27.417 

total imagini 61.264 

Teze de doctorat – 
copii substitut 

teze de doctorat 
u.b. 90 

pagini/imagini 24.043 

 
IX.2. Statistica activității din Digitool în anul 2021 

Tip document Unitate măsură 
Indicator de 
performanţă 

Observaţii 
 

Carte veche străină 

u.b. 30 ● 
Total u.b.-uri: 572 

●● 
Total imagini: 30.390 

●●● 
Total metadate: 572 

 

imagini 10.766 

metadate 30 

Manuscrise 

u.b. 84 

imagini 3.850 

metadate 84 

Fotografii 

u.b. 211 

imagini 484 

metadate 211 

Periodice 

u.b. 20 

imagini 13.480 

metadate 20 

Partituri 

u.b. 118 

imagini 1.000 

metadate 118 

Arhivă istorică 

u.b. 99 

imagini 324 

metadate 99 

Grafică 

u.b. 10 

imagini 486 

metadate 10 

 

IX.3. Statistică privind conținutul cumulativ în Digitool 
 Tip document Unitate de 

măsură 
Indicator de 
performanţă 

Observaţii 

Conținut în 
Digitool, până în 31 
decembrie 2021 

arhivă istorică u.b. 2.580 ● 
Total documente în Digitool 

(u.b.-uri): 12.138 carte veche românească u.b. 740 

carte veche străină u.b. 1.210 

manuscris u.b. 1.010 

incunabule u.b. 149 

grafică u.b. 278 

fotografii u.b. 2.917 

periodice u.b. 720 

partituri u.b. 1.531 

cartografie u.b. 384 

expoziții virtuale u.b. 4 

Biblioteca Batthyaneum u.b. 265 

Voluntariat Orange u.b. 348 
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IX.4. Statistică privind inventarul documentelor digitizate în România în 2021 

 Unitate de măsură 
Indicator de 
performanţă 

Actualizare Listă inventar a documentelor digitizate în 

Biblioteca Naţională a României 
u.b. 

415 

Total documente în Lista Inventar a documentelor digitizate în 

Biblioteca Naţională a României 
u.b. 

14.669 

Actualizare Listă inventar a documentelor digitizate în Sistemul 

Naţional de Biblioteci 
u.b. 8.821 

Total documente în Lista Inventar a documentelor digitizate în 

Sistemul Naţional de Biblioteci 
u.b. 23.772 

 

 
X. ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI ACORDARE DE ASISTENȚĂ METODOLOGICĂ 
 

● Elaborarea de cercetări, analize, sinteze, ghiduri și norme metodologice care să asigure 
modernizarea şi dezvoltarea activităţii departamentelor de specialitate din cadrul Bibliotecii 
Naționale a României, precum și al bibliotecilor din Sistemul Național de Biblioteci. 

● Organizarea şi susţinerea de cursuri de specializare, perfecţionare şi actualizare de cunoştinţe în 
domenii specifice activităţii de bibliotecă, cu formatori din cadrul Bibliotecii Naţionale a României 
sau cu formatori externi. 

● Asigurarea asistenței metodologice bibliotecarilor din Biblioteca Națională și din Sistemul Național 
de Biblioteci; asigurarea asistenței metodologice de specialitate pentru editorii de carte și publicații 
periodice din România. 

● Organizarea și coordonarea activității de practică a studenților pe baza unor acorduri și 
parteneriate. 

● Diseminarea rezultatelor activităţii de cercetare prin întâlniri profesionale şi publicaţii ale 
Bibliotecii Naționale a României. 

 
Activitatea metodologică și de cercetare este coordonată de Seviciul Dezvoltare Instituțională și 
implică toate departamentele de specialitate ale Bibliotecii. 

 
X.1. Statistica activităţii de cercetare 

 
Unitate de 
măsură 

Indicator de 
performanţă 

Observaţii 

Cercetări şi 
analize 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cercetări 
documentare 

182 

- Cercetarea lucrărilor de specialitate, istorice, monografice, 
genealogice, aflate în Colecțiile Speciale, pentru furnizarea de 
informații, formularea unor răspunsuri, realizarea de expoziții, 
elaborarea de studii, elaborarea unor texte în vederea postării pe 
rețelele de socializare etc.  

sinteze/ 
analize 
documentare 

16 

Elaborare: Raport anual de activitate (2020);  
- Analiza Raportului anual de activitate (2020); 
- Metodologia de completare a Chestionarului CULT 1 – Biblioteci 
(2022);  
- Raportul anual CENL (2020);  
- Planul de activitate al Bibliotecii Naționale a României (2022); 
- Planul de formare profesională al Bibliotecii Naționale a României 
(2022); 
- Analiză privind Situația prelucrărilor de documente tip carte și 
periodic în departamentele Bibliotecii Naționale a României (2018-
2020): Depozit Legal, Dezvoltarea Colecțiilor, Prelucrarea 
Bibliografică a Colecțiilor, Colecții Curente; 
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Unitate de 
măsură 

Indicator de 
performanţă 

Observaţii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Analiză privind Prelucrarea documentelor – înregistrări 
bibliografice în Aleph, în departamentele Bibliotecii Naționale a 
României (2018-2020): Depozit Legal, Dezvoltarea Colecțiilor, 
Prelucrarea Bibliografică a Colecțiilor; 
- Sinteză privind tururile ghidate și vizitatorii în Biblioteca 
Națională a României (2016–2020): Sediul Central, Filiala 
Batthyaneum, Filiala Omnia; 
- Sinteză privind beneficiarii neplătitori ai Bibliotecii Naționale a 
României (2020); 
- analize documentare pe baza cărora au fost formulate norme și 
instrucțiuni metodologice despre: imprinturi, print-on-demand, 
identificarea cărților de colorat; 
- sinteze privind eligibilitatea proiectelor pentru a obține finanțare; 
condițiile de înființare a unei biblioteci digitale; utilizarea 
bibliografiilor; servicii accesibile disponibile în perioada pandemiei. 

chestionare 8 

- Chestionar CULT 1 – 2020, solicitat de Instititul Național de 
Statistică (INS) (centralizarea datelor și completare); 
- Formularul referitor la date statistice despre activitatea 
bibliotecilor disponibil pe culturadata.ro (realizat de Institutul 
Național pentru Cercetare și Formare Culturală – INCFC); 
- Chestionarul „Biblioteca Națională a României reflectată în 
preferințele utilizatorilor și în relația cu bibliotecarii din Sistemul 
Național de Biblioteci”; 
- chestionare privind activitatea de formare a salariaților Bibliotecii; 
consumul de carte; competențele digitale; accesibilizarea 
informației pentru persoane vulnerabile; obiective de dezvoltare 
durabilă ș.a. 

Cercetări 
bibliografice 
destinate 
publicării 

cercetări 2 Bibliografiile: „Patrimoniul material UNESCO din România. Cărți 
editate după 1990, în colecțiile Bibliotecii Naționale a României”; 
- „F.M Dostoievski în colecțiile Bibliotecii Naționale a României”. referințe 855 

Cercetări 
bibliografice 
pentru expoziţii 

cercetări 5 - Expoziția „Oradea sub tipar.  Cărți și imagini din colecțiile 
Bibliotecii Naționale a României”, Muzeul Orașului Oradea, Oradea 
(17 aprilie – iulie 2021); 
- Expoziția „Mărturii evreiești, atunci și acum. Expoziție cu 
documente de arhivă și cărți care oglindesc viața comunității și 
personalităților evreiești din România după 1878”, Biblioteca 
Națională a României (iunie – august 2021); 
- Expoziția „Palatul Mogoșoaia”,  Centrul Cultural „Palatele 
Brâncovenești”, Mogoșoaia ( iulie 2021); 
- Expoziția „Relațiile româno-franceze”  (iulie - octombrie 2021); 
- Expoziția „Premiul Goncourt”,  Biblioteca Națională a României (1 
noiembrie – 31 decembrie 2021) 

referințe 979 

Cercetări 
bibliografice 
destinate 
constituirii unor 
biblioteci 

cercetări 1 
- Bibliografia „Comunismul în România”, în vederea constituirii unei 
colecții de carte pentru Muzeul Ororilor Comunismului din 
România. 

referințe 1.040 

Cercetări 
bibliografice  
destinate 
utilizatorilor 
 
 
 
 

cercetări 88 - Bibliografiile: „Nicolae Iorga – viziunea despre patrimoniu”; 
„Armenia în colecțiile Bibliotecii Naționale a României” − cărți 
despre cultura, limba, istoria Armeniei, personalități armene, cărți în 
limba armeană, cărți despre comunitatea armeană din România și 
despre personalități armene din România; 
- Cercetarea fondurilor de manuscrise, bibliofilie, fotografii, arhivă 
istorică, periodice românești vechi, aflate în Colecțiile Speciale, în 
vederea furnizării de informații utilizatorilor sau unor structuri 
funcționale ale Bibliotecii. 

referințe 1.056 
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X.2. Statistica activității de formare/perfecționare 

 
Unitate de 
măsură  

Indicator de 
performanţă 

Observaţii 

Organizare și participare 
ateliere profesionale în cadrul 
Bibliotecii 
 
 
 
 
 
 
 
 

ateliere/ 
cursuri 

9 
- instruire privind procesul de reconversie (din 
TinLib în ALEPH); 
- curs de inițiere în prelucrarea bibliografică 
(ALEPH) (22−24 martie); 
- workshop privind realizare machetă de lucru și 
informații referitoare la blocul analizei de 
subiect; 
- workshop referitor la imprint – realizarea 
legăturilor dintre imprint și editură (5 martie; 
7−8 aprilie); 
- workshop referitor la crearea înregistrărilor de 
autoritate pentru nume de persoană, ISBD ediția 
unificată etc. 

participanţi 25 

Cursuri/ workshop-uri de 
formare profesională continuă 
realizate în afara Bibliotecii 
 
 

cursuri/  
workshop-uri 

4 
- training coordonatori American Corner din 
Europa (14 aprilie−10 iunie); 
- curs Conservator opere de artă și monumente 
istorice; 
- curs Restaurator bunuri culturale (modulul I); 
- curs RSVTI. 

participanţi 5 

 
X.3. Statistica activității metodologice 

 
Unitate de 
măsură  

Indicator de 
performanţă 

Observaţii 

Vizite 
metodologice 
în Bibliotecă; 
schimburi de 
experienţă cu 
participanţi 
din ţară şi 
străinătate 

 
studenți 

grupuri 3 În colaborare cu serviciile de pe flux: 
- Universitatea din București, Facultatea de Limbi 
și Literaturi Străine (fizic); 
- Academia de Studii Economice, Facultatea de 
Administrație Publică și Resurse umane (fizic/ 
online); 
- Academia de Studii Economice, Facultatea de 
Resurse Umane (online). 

participanți 203 

bibliotecari
/ specialiști 

grupuri 4 În colaborare cu serviciile de pe flux: 
- partipanți la Cursul conservator bunuri culturale 
(INCFC) ș.a. participanți 41 

Ateliere/ cursuri pentru 
studenți 

atelier/ 
studenți 

2/140 

- Academia de Studii Economice, Facultatea de 
Administrație Publică și Resurse umane (online); 
- Universitatea din București, Facultatea de Litere, 
Master Gestionarea Informației în Societatea 
Cunoașterii (online). 

Practică studenţi 
 
 
 
 
 
 

studenţi 7 

- Universitatea din București, Facultatea de Limbi 
și Literaturi Străine; 
- Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, 
Specilizarea Științele Informării și Documentării; 
- Universitatea Politehnică din București, 
Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și 
Managementul Afacerilor, Master Politici 
Economice Europene;  
- Academia de Poliție „Al. Ioan Cuza”, Master 
Arhivistică contemporană. 

Gestionare CASIDRO
12

 
 

înregistrări 
noi 

251 Total număr înregistrări în CASIDRO: 4.172 

                                                 
12

 CASIDRO – Catalogul Structurilor Infodocumentare din România, portal care cuprinde informații despre instituțiile din 
Sistemul Național de Biblioteci.  
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Unitate de 
măsură  

Indicator de 
performanţă 

Observaţii 

 înregistrări 
actualizate 

630 

Acordare coduri ISIL
13

 
înregistrări 
noi 

73 Total număr coduri unice ISIL acordate: 241 

 
X.4. Statistica activității de elaborare a unor instrumente metodologice 

 
Unitate de 
măsură  

Indicator de 
performanţă 

Observaţii 

Ghiduri şi 
instrumente 
metodologice 
 
 
 
 
 
 
 
 

document/ 
pagină web 

7 

- Utilizarea LIVES-RO în cazul punctelor de acces pentru 
subiecte din domeniul filosofiei  
- Prelucrarea bibliografică a standardelor; 
- Importanţa identificatorului obiectului digital în 
biblioteconomie și știinţa informării; 
- Ghidul privind Depozitul legal local; 
- Instrucțiuni DL pentru publicațiile print-on-demand; 
- Instrucţiuni de lucru (pentru filiala Biblioteca Batthyaneum), în 
vederea participării în cadrul proiectului E-Cultura: Biblioteca 
digitală a României; 
- Instrucţiuni de lucru privind procesul de digitizare a colecţiilor 
Bibliotecii Naţionale a României). 

Comitetul Tehnic 
229

14
 

şedinţă
15

 5 

ISO 11511: 2019 − Informare și documentare: Identificatorul 
Standard Internațional pentru Biblioteci și Organizații Conexe 
(ISIL) (tradus de BNaR, aprobat 15 februarie 2021); ISO TR 21946: 
2018 − Informare și documentare: Evaluare pentru managementul 
arhivistic al documentelor (tradus de Arhivele Naționale ale 
României, în curs de aprobare); SR ISO 690: 2021 Informare și 
documentare: Ghid pentru referințe bibliografice și citarea 
resurselor de informare (aprobat 29 octombrie 2021) 

 
XII.5. Statistica articolelor și studiilor publicate de angajații Bibliotecii 

 
Unitate de 
măsură 

Indicator de 
performanţă 

Publicațiile în care au apărut 

Articole apărute 
în publicațiile 
Bibliotecii 
 
 

articole 35 

-  Revista Bibliotecii Naționale a României, anul XXIII, nr. 43, 
2017; 
- Revista Bibliotecii Naționale a României, anul XXIV, nr. 44, 
2018; 
- Informare și Documentare: activitate științifică și 
profesională, vol. XIII, 2020; 
- Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării, anul 
LXXIII, serie nouă – anul XXXII, nr. 1 – 6, 2021. 

                                                 
13

 ISIL – Identificator Standard Internațional pentru Biblioteci și Organizații Conexe, un cod ce oferă un mijloc de 
identificare, unică, la nivel internațional, pentru biblioteci și organizații conexe, precum arhive, muzee, alte entităţi 
infodocumentare.   

14
 Comitetul tehnic 229 – Biblioteconomie. Informare şi documentare asigură elaborarea şi punerea în aplicare a standardelor 

ce determină unitatea naţională în domeniu. Comitetul funcţionează conform regulamentului ASRO şi are ca obiective elaborarea 
documentelor normative naţionale, examinarea documentelor normative de standardizare în vigoare (modificare, revizuire, 
confirmare, anulare), examinarea standardelor europene şi internaţionale în vederea posibilităţii preluării lor în calitate de 
standarde naţionale sau armonizării standardelor naţionale cu ele, colaborarea la lucrările de standardizare în domeniu, asigurarea 
informaţiilor referitoare la procesul de standardizare în domeniu. Numărul total de standarde din portofoliul Comitetului tehnic CT 
229 – Informare și Documentare este 50. 

15
 Din cauza pandemiei, Comitetul tehnic CT 229 –  Informare și Documentare nu s-a putut reuni pentru activități specifice, 

astfel că patrimoniul de standarde a fost actualizat și revizuit prin metoda filei de confirmare. 
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Articole apărute 
în publicații din 
țară 

articole/ 
studii 

2 

- Breviaria Bibliothecaria: revistă de bibliologie şi ştiinţa 
informării, nr. 2, ianuarie 2021. 
(https://www.bcucluj.ro/ro/bb/bb-numar2-articol4) 
- Journal of Romanian Literary Studies, nr. 26. 2021. p. 569-580. 
(http://asociatia-alpha.ro/jrls/26-2021-Jrls-e.pdf) 

Articole apărute 
în publicații din 
străinătate 
 
 
 
 
 
 
 
 

articole/ 
studii 

4 

- Anuario SEDIC 2021 / A. Naseiro-Ramudo, E. López-de-la-
Fuente, B. San-José-Montano, Carmen Morales-Sanabria 
(eds.). Madrid: Sociedad Española de Documentación e 
Información Científica (SEDIC), 2021. 
- TELOS: Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias 
Sociales, vol. 23, nr. 2, septembrie-decembrie 2021. 
(http://ojs.urbe.edu/index.php/telos/article/view/3468/4799) 
- Blog Sedic (Sociedad Española de Documentación e 
Información Científica), 14 decembrie 2021. 
(https://blog.sedic.es/2021/12/14/ellas-son-mas-ecuanimes-
que-ellos-al-citar-los-articulos-cientificos) 
- NISO Plus Blog, martie 2021. (https://niso.plus/what-i-
learned-at-niso-plus-2021) 

 
■■ Articole și studii apărute în publicații din țară, străinătate, în cele ale Bibliotecii și pe www.bibnat.ro 
 
■ Articole și studii apărute în publicațiile Bibliotecii 

 
BILCEA, Angela. Dobrogea – zonă de locuire interetnică. Minorități din Dobrogea. Cărți editate după anul 1990, 
conform informațiilor oferite de catalogul Bibliotecii Naționale a României. În: Revista Bibliotecii Naționale a României, 
anul XXIV,  nr. 44, 2018, p. 1-5.  

BILCEA, Angela. Minorități din Dobrogea. Cărți editate după anul 1990, conform informațiilor oferite de catalogul 
Bibliotecii Naționale a României. În: Revista Bibliotecii Naționale a României, anul XXIV,  nr. 44, 2018, p. 6-33. 

BILCEA, Angela. Rromii în cultura română. Cărți editate în România după anul 1990, conform informațiilor oferite de 
catalogul Bibliotecii Naționale a României. În: Revista Bibliotecii Naționale a României, anul XXIII, nr. 43, 2017, p. 16-35. 

BILCEA, Angela. (recenzie) Bățălan, Costică. Rromane taxtaja. Nestemate din folclorul rromilor. Ediție bilingvă. 
București: Kriterion, 2012. 226 p. În: Revista Bibliotecii Naționale a României, anul XXIII, nr. 43, 2017, p. 36. 

BILCEA, Angela. (recenzie) Bobu, Nicolae. Carte despre rromi: cutumă justiţiară – judecata de pace a rromilor. Târgu 
Jiu: Gorjeanul, 2011. 153 p. În: Revista Bibliotecii Naționale a României, anul XXIII, nr. 43, 2017, p. 42. 

BILCEA, Angela. (recenzie) Ionescu, Vasile. Sclavia rromilor: legislaţia sclaviei în Ţările Române / cercetare de arhive, 
culegere de texte şi introducere de Vasile Ionescu. Iaşi: Universitatea de Arte „George Enescu”; Artes, 2012. 499 p. În: 
Revista Bibliotecii Naționale a României, anul XXIII, nr. 43, 2017, p. 37-38. 

BILCEA, Angela. (recenzie) Istorie şi identitate la turcii din Dobrogea / coord.: Adriana Cupcea, Kozák Gyula. Cluj-
Napoca: Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, 2017. 287 p.: il., graf. În: Revista 
Bibliotecii Naționale a României, anul XXIV,  nr. 44, 2018, p. 35. 

BILCEA, Angela. (recenzie) Kastello: palate ale rromilor din România = Palaces of the Roma in Romania / ed.: Bruno 
Andreşoiu, Adrian Ciocăzanu; pref.: Bruno Andreşoiu; foto: Şerban Bonciocat, Iosif Kiraly, Bruno Andreşoiu, Olivia 
Safer, Rudolf Gräf; texte: Mariana Celac, Alfred Dumitrescu, Rudolf Gräf ș.a.; trad.: Samuel W. F. Onn; grafică: Ciprian 
Isac. Bucureşti: Igloo, 2008. 200 p.: 31 cm., h., il. În: Revista Bibliotecii Naționale a României, anul XXIII, nr. 43, 2017, p. 
42-43. 

BILCEA, Angela. (recenzie) Man, Roxana Maria. Ocupaţii tradiţionale ale rromilor / pref.: Ioan Godea. Sibiu: InfoArt 
Media, 2010. 174 p.: il. color, graf., tab. În: Revista Bibliotecii Naționale a României, anul XXIII, nr. 43, 2017, p. 41-42. 

https://www.bcucluj.ro/ro/bb/bb-numar2-articol4
http://asociatia-alpha.ro/jrls/26-2021-Jrls-e.pdf
http://ojs.urbe.edu/index.php/telos/article/view/3468/4799
https://blog.sedic.es/2021/12/14/ellas-son-mas-ecuanimes-que-ellos-al-citar-los-articulos-cientificos
https://blog.sedic.es/2021/12/14/ellas-son-mas-ecuanimes-que-ellos-al-citar-los-articulos-cientificos
https://niso.plus/what-i-learned-at-niso-plus-2021
https://niso.plus/what-i-learned-at-niso-plus-2021
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BILCEA, Angela. (recenzie) MOLDOVAN, Svetlana. Comunitatea ruşilor lipoveni = [Obšcůina russkih-lipovan]: ghid de 
prezentare. Bucureşti: Ararat, 2004. 352 p.: il., portr. în parte color. În: Revista Bibliotecii Naționale a României, anul 
XXIV,  nr. 44, 2018, p. 34. 

BILCEA, Angela. (recenzie) NICULACHE Ion; NICULACHE Marioara. Grecii în Dobrogea de Nord: comuna Izvoarele, 
judeţul Tulcea. Bucureşti: UER Press, 2011. 73 p., [27] p. pl.: facs., il., portr. în parte color. În: Revista Bibliotecii Naționale 
a României, anul XXIV,  nr. 44, 2018, p. 36. 

BILCEA, Angela. (recenzie) Rom sau Ţigan: dilemele unui etnonim în spaţiul românesc / István Horváth, Lucian Nastasă 
(ed.). Cluj-Napoca: Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, 2012. 352 p.: tab. În: 
Revista Bibliotecii Naționale a României, anul XXIII, nr. 43, 2017, p. 40-41. 

BILCEA, Angela. (recenzie) Rromii din România: documente. Vol. 1 / ed. îngrij. de Petre Petcuţ; prefață de Ioan-Aurel 
Pop. Cluj-Napoca: Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale: Kriterion, 2009. 527 p.: il. 
În: Revista Bibliotecii Naționale a României, anul XXIII, nr. 43, 2017, p. 36-37. 

BILCEA, Angela. (recenzie) Sarău, Gheorghe. Rromii: incursiune în istoria şi limba lor. Bucureşti: Sigma, 2008. 206 p.: 
tab. În: Revista Bibliotecii Naționale a României, anul XXIII, nr. 43, 2017, p. 38-39. 

BILCEA, Angela. (recenzie) Tradiţii ale rromilor din spaţiul românesc = Roma traditions in the Romanian area / 
coordonator: Gabriela Alexandrescu. Bucureşti: [s. n.], 2004. 152 p.: tab. În: Revista Bibliotecii Naționale a României, 
anul XXIII, nr. 43, 2017, p. 40. 

BILCEA, Angela. (recenzie) Tragedia romilor deportaţi în Transnistria (1942-1945): mărturii şi documente / ed.: Radu 
Ioanid, Michelle Kelso, Luminiţa Mihai Cioabă; cuv. înainte de Luminiţa Mihai Cioabă; pref. de Michelle Kelso; stud. 
introd. de Radu Ioanid. Iaşi: Polirom, 2009. 492 p. În: Revista Bibliotecii Naționale a României, anul XXIII, nr. 43, 2017, 
p. 39-40. 

BUCINSCHI, Raluca. 100 de ani în 100 de concerte: al doilea sezon al Stagiunii de Colecţie la Biblioteca Naţională a 
României. În: Revista Bibliotecii Naționale a României, anul XXIV, nr. 44, 2018, p. 42-48  

BUCINSCHI, Raluca. Béla Bartók - un erudit cercetător al folclorului universal. În: Biblioteca: revistă de bibliologie și 
știința informării, anul LXXIII, serie nouă – anul XXXII, nr. 5, 2021, p. 12-15. [online]. Disponibil pe Internet la adresa: 
https://www.bibnat.ro/dyn-doc/publicatii/Revista%20Biblioteca%205_2021_site.pdf 

BUCINSCHI, Raluca. Estetica romantică în miniaturile pentru pian ale lui Frédéric Chopin: 210 ani de la naşterea 
compozitorului. În: Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării, anul LXXIII, serie nouă – anul XXXII, nr. 2, 
2021, p. 8-11. [online]. Disponibil pe Internet la adresa: https://www.bibnat.ro/dyn-
doc/publicatii/Revista%20Biblioteca%202_2021_site.pdf 

BUCINSCHI, Raluca. Serghei Prokofiev: un compozitor între tradiționalism și avangardism. În: Revista Bibliotecii 
Naționale a României, anul XXIII, nr. 43, 2017, p. 107-114. 

BUCINSCHI, Raluca. Un aristocrat al pianului: Dinu Lipatti. 100 de ani de la naşterea pianistului şi compozitorului. Pe 
marginea unei expoziții. În: Revista Bibliotecii Naționale a României, anul XXIII, nr. 43, 2017, p. 95-99. 

CONSTANTIN, Letiția. (recenzie) Dinu, Tudor. Oamenii epocii fanariote. Chipuri din bisericile Țării Românești și 
Moldovei / cu fotografiile autorului. București: Humanitas, 2018. 252 p. + 3 hărți. În: Revista Bibliotecii Naționale a 
României, anul XXIII, 43, 2017, p. 142-143. 

CONSTANTIN, Letiția. (recenzie) Puchner, Martin. Lumea scrisă: povești care au schimbat oamenii, istoria și 
civilizația. Traducere de Anacaoana Mîndrilă-Sonetto. Iași: Polirom, 2018. 306 p. În: Revista Bibliotecii Naționale a 
României, anul XXIII, nr. 43, 2017, p. 172-173. 

CONSTANTIN, Letiția. (recenzie) Werth, Alexander. Scandale musical à Moscou, 1948. La Jdanovschina en musique / 
traduit et présenté par Nicolas Werth. Paris: Éditions Tallandier, 2010. 184 p. În: Revista Bibliotecii Naționale a 
României, anul XXIII, nr. 43, 2017, p. 115-116. 

https://www.bibnat.ro/dyn-doc/publicatii/Revista%20Biblioteca%205_2021_site.pdf
https://www.bibnat.ro/dyn-doc/publicatii/Revista%20Biblioteca%202_2021_site.pdf
https://www.bibnat.ro/dyn-doc/publicatii/Revista%20Biblioteca%202_2021_site.pdf
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GRUIA, Luminița. Biblioteca deschisă. Servicii online de acces la informație și cunoaştere. În: Revista Bibliotecii 
Naționale a României, anul XXIV, nr. 44, 2018, p. 149-155. 

GRUIA, Luminița. Tehnologia Informației și Comunicării și serviciile de bibliotecă în mediul online. În: Revista 
Bibliotecii Naționale a României, anul XXIII, nr. 43, 2017, p. 155-171. 

MAN, Raluca. Biblioteca Națională din Qatar (I). În: Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării, anul LXXIII, 
serie nouă – anul XXXII, nr. 2, 2021, p. 17-26. [online]. Disponibil pe Internet la adresa: https://www.bibnat.ro/dyn-
doc/publicatii/Revista%20Biblioteca%202_2021_site.pdf 

MAN, Raluca. Biblioteca Națională din Qatar (II). În: Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării, anul LXXIII, 
serie nouă – anul XXXII, nr. 3, 2021, p. 24-31. [online]. Disponibil pe Internet la adresa: https://www.bibnat.ro/dyn-
doc/publicatii/Revista%20Biblioteca%203_2021_site.pdf 

MAN, Raluca. Biblioteca publică Choa Chu Kang, unică în Singapore. În: Biblioteca: revistă de bibliologie și știința 
informării, anul LXXIII, serie nouă – anul XXXII, nr. 6, 2021, p. 23-30. [online]. Disponibil pe Internet la adresa: 
https://www.bibnat.ro/dyn-doc/publicatii/Revista%20Biblioteca%206_2021_site.pdf 

MAN, Raluca. Deichman Bjørvika (Oslo), desemnată cea mai bună bibliotecă publică a anului 2021. În: Biblioteca: 
revistă de bibliologie și știința informării, anul LXXIII, serie nouă – anul XXXII, nr. 5, 2021, p. 32-37. [online]. Disponibil 
pe Internet la adresa: https://www.bibnat.ro/dyn-doc/publicatii/Revista%20Biblioteca%205_2021_site.pdf 

MAN, Raluca. Kosmos - noua bibliotecă pe roți a bibliotecii din Tampere. În: Biblioteca: revistă de bibliologie și știința 
informării, anul LXXIII, serie nouă – anul XXXII, nr. 4, 2021, p. 26-28. [online]. Disponibil pe Internet la adresa: 
https://www.bibnat.ro/dyn-doc/publicatii/Revista%20Biblioteca%204_2021_site.pdf 

MAN, Raluca. Recenzie. Constanța Dumitrășconiu. Formatul Unimarc Bibliografic în teorie și practică, vol. 2. În: 
Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării, anul LXXIII, serie nouă – anul XXXII, nr. 3, 2021, p. 38-39. [online]. 
Disponibil pe Internet la adresa: https://www.bibnat.ro/dyn-doc/publicatii/Revista%20Biblioteca%203_2021_site.pdf 

MARINESCU, Cristina. „Cher confrère”: Intelectuali europeni de seamă îi scriau lui A.D. Xenopol. În: Biblioteca: revistă 
de bibliologie și știința informării, anul LXXIII, serie nouă – anul XXXII, nr. 1, 2021, p. 20-23. [online]. Disponibil pe 
Internet la adresa:  https://www.bibnat.ro/dyn-doc/publicatii/Revista%20Biblioteca%201_2021_site.pdf 

MARINESCU, Cristina. Din istoria unei idei în România modernă. Scrisori către socialistul român Panait Muşoiu. În: 
Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării, anul LXXIII, serie nouă – anul XXXII, nr. 6, 2021, p. 20-22. [online]. 
Disponibil pe Internet la adresa: https://www.bibnat.ro/dyn-doc/publicatii/Revista%20Biblioteca%206_2021_site.pdf 

MARINESCU, Cristina. Filozofie personală și destin cultural. Manuscrisele lui Constantin Rădulescu-Motru. În: Revista 
Bibliotecii Naționale a României, anul XXIV, nr. 44, 2018, p. 65-70. 

MARINESCU, Cristina. Lucruri importante şi nimicuri din care se alcătuieşte viaţa literară. Scrisori către Mihail 
Dragomirescu. În: Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării, anul LXXIII, serie nouă – anul XXXII, nr. 5, 2021, 
p. 29-31. [online]. Disponibil pe Internet la adresa: https://www.bibnat.ro/dyn-
doc/publicatii/Revista%20Biblioteca%205_2021_site.pdf 

MARINESCU, Cristina. Modernism estetic şi sublim moral. Manuscrisele lui Benjamin Fundoianu. În: Revista Bibliotecii 
Naționale a României, anul XXIV, nr. 44, 2018, p. 60-64.  

MARINESCU, Cristina. Sensibilitate și adevăr filosofic. Manuscrisele lui Mihail Sebastian. În: Revista Bibliotecii 
Naționale a României, anul XXIII, nr. 43, 2017, p. 100-106. 

MARINESCU, Cristina. Specific național românesc și universalitate. Manuscrisele lui Octavian Goga. În: Biblioteca: 
revistă de bibliologie și știința informării, anul LXXIII, serie nouă – anul XXXII, nr. 2, 2021, p. 15-16. [online]. Disponibil 
pe Internet la adresa: https://www.bibnat.ro/dyn-doc/publicatii/Revista%20Biblioteca%202_2021_site.pdf 
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XI. ACTIVITATEA PRIVIND PROIECTELE 
 

● Identificarea, elaborarea şi implementarea de programe şi proiecte naţionale şi internaţionale, în 
concordanţă cu misiunea şi funcţiile Bibliotecii Naţionale. 

 
● Participarea, în calitate de iniţiator sau ca partener, la diferite proiecte de cercetare naţionale sau 
internaţionale menite să îmbunătăţească activitatea Bibliotecii Naţionale a României sau să dezvolte 
domeniul bibliologiei şi al ştiinţelor informării, pe de o parte, şi domeniile conexe (arhivistică, 
numismatică, muzeologie etc.), pe de altă parte. 

Departament implicat: Serviciul Dezvoltare Instituţională. 
 
XI.1. Statistica privind implicarea Bibliotecii Naționale a României în proiecte şi programe 

 Unitate de măsură 
Indicator de 
performanţă 

Proiecte naționale/internaționale în derulare proiect 5 

Proiecte naționale/internaționale în evaluare proiect 1 

Proiecte naționale/internaționale care nu au obținut 
finațare 

proiect 1 

 
■■  Proiecte în derulare 

Proiectul Arta, minune dintr-o carte, în cadrul Programului RO-CULTURA, Apelul „Consolidarea Antreprenoriatului 
Cultural și Dezvoltarea Audienței și a Publicului”: implementarea unui model inovator de promovare și valorificare a 
patrimoniului cultural documentar prin reinterpretarea ilustrațiilor de carte, realizată de ilustratori contemporani și 
transpusă în artă digitală. (Parteneri: GRAFILL – Organizația Norvegiană pentru Comunicare Vizuală).  

Expoziție inovativă cu bunuri restaurate din colecția Muzeului Teatrului Național din București, în cadrul 
Programului RO-CULTURA, Apelul „Susținerea expozițiilor inovative cu bunuri culturale mobile restaurate”: 
îmbunătățirea antreprenoriatului cultural și al managementului patrimoniului cultural, obiectivele specifice vizează 
îmbunătățirea managementului cultural prin organizarea unei expoziții inovative cu bunuri culturale mobile restaurate 
(Parteneri: Teatrul  Național „I.L. Caragiale”, Muzeul Național de Artă al României, Muzeul Național al Satului 
„Dimitrie Gusti”, Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”). 

Proiectul TECH.LIBRARY – Îmbunătățirea serviciilor de bibliotecă publică pentru utilizatorii cu deficiențe de 
vedere prin instrumente și instruire TIC, în cadrul Programului Erasmus+ Acțiunea Cheie 2, Parteneriate strategice 
în domeniul educației adulților: favorizarea schimbului de bune practici între personalul din diferite biblioteci cu 
privire la servicii și instrumente TIC, pentru implicarea utilizatorilor cu deficiențe de vedere, extinderea competențelor 
digitale ale personalului bibliotecii prin activități de instruire adaptate cu privire la instrumentele TIC și crearea unei 
rețele de biblioteci în scopul cooperării pentru a răspunde la nevoile utilizatorilor cu deficiențe de vedere (Parteneri: 
Unione della Romagna Faentina – Italia, Mestna Knjiznica Ljubljana – Slovenia, Regionalna Narodna Biblioteka Petko P 
Slaveykov – Bulgaria, Gradska Knjiznica Rijeka – Croația, Mazsalaca Municipality – Letonia și ARGO di Donda Andrea 
e C. snc – Italy). 

Proiectul TEACH 4FUTURE − Transformarea educațională a adulților prin inovație, tehnologie și 
antreprenoriat, în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 2, Parteneriate Strategice, Educația Adulților: 
determinarea unei schimbări favorabile asupra cadrului educațional și a profilului de competențe al adulților din 
România, Bulgaria și Grecia – partenerii proiectului, al căror demers este centrat în special pe activități educaționale pe 
teme de actualitate, și anume IT, Managementul inovaţiei & colaborarea în reţea și Antreprenoriat & leadership, și se 
concretizează prin crearea și dotarea unui centru de excelență în Bibliotecă (Parteneri: Asociaţia Naţională a 
Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România, Global Libraries Bulgaria Foundation din Bulgaria și Initiative for 
Heritage Conservation din Grecia). 

Proiectul Activarea Aşezămintelor „Ion I. C. Brătianu” în spațiul urban al Pieței Amzei, București, finanțat de 
Ordinul Arhitecților din România (OAR) din Timbrul Arhitecturii. Parteneri: Ordinul Arhitecților din România – Filiala 
București și CNC, planificarea implementării proiectului. 
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■■  Proiecte propuse, în evaluare: cereri de finanțare depuse 

Proiectul Biblioteca Națională a României, de la patronaj public la comunitatea cunoașterii, în contextul 
culturii 3.0, în cadrul Apelului de Proiecte RIS3 București-Ilfov 2021-2027 al Agenției de Dezvoltare Regională 
București-Ilfov: transformarea domeniului biblioteconomiei și științei informării într-un ecosistem în relație cu restul 
economiei și cu societatea și realizarea interdependenței cu celelalte domenii ale industriilor culturale și creative prin 
tehnologie și inovare de proces. 

■■  Proiecte propuse, care nu au obținut finanțare 

Proiectul Arhivele Bibliotecii Naționale a României: Bucureștiul istoric, în cadrul Sesiunii de finanțare a 
proiectelor culturale din Timbrul Arhitecturii 2021, Ordinul Arhitecților din România (OAR): realizarea uui album care 
să curpinsă o serie de fotografii de colecție și cărți poștale din arhiva Bibliotecii, reprezentând clădiri din București 
realizate de arhitecți celebri. 

 
XII. ACTIVITĂȚI DE MARKETING ȘI COMUNICARE 

 
● Organizarea și coordonarea de programe culturale şi educative, care să permită cetăţenilor să 
cunoască Biblioteca şi colecţiile ei de documente. 

● Organizarea și coordonarea de programe, proiecte şi activităţi în care să fie implicaţi şi copiii, 
tinerii şi grupurile vulnerabile. 

● Diseminarea rezultatelor activităţii de cercetare prin întâlniri profesionale şi culturale din țară și 

străinătate. 

Toate departamentele sunt implicate în desfășurarea evenimentelor culturale, științifice și 
profesionale, coordonate de Serviciul Marketing Cultural și Comunicare și Serviciul Dezvoltare 
Instituțională. 
 

XII.1. Statistica privind evenimentele culturale și profesionale 

 
Tip eveniment/ 
loc de 
desfășurare 

Unitate de 
măsură 

Indicator de 
performanţă 

Observaţii 

Evenimente culturale și 
profesionale organizate 
exclusiv de Bibliotecă 

Sediul Central eveniment 12 ● 
Total evenimente culturale și 

profesionale organizate 
exclusiv de Bibliotecă: 13 
 
●● 

Total evenimente culturale 
și profesionale organizate în 
colaborare: 48 
 

● 
Total ateliere pentru copii: 9 

Filiala 
Batthyaneum 

eveniment 1 

Evenimente culturale și 
profesionale organizate în 
colaborare cu alte instituții  

Sediul Central eveniment 10 

Sediul Central – 
American Corner 

eveniment 38 

Ateliere, prezentări și 
proiecții de film pentru copii 
și tineri  

Sediul Central eveniment 9 

Evenimente realizate prin 
prestări servicii de Bibliotecă  

Sediul Central 
eveniment 

19 
●●● 

Total evenimente realizate 
prin prestări servicii: 19  

Expoziții virtuale  expoziție 6  

Expoziții în alte instituții 
Muzeul Orașului 
din Oradea 

eveniment 1  

 
■■ Evenimente organizate exclusiv de Biblioteca Națională a României 
 

● În spațiile expoziționale și săli de conferință (Sediul Central): 
 
- 14 februarie:  Expoziție de colaje având ca temă Ziua îndrăgostiților: manechine cu veșminte de inspirație literară, ce 
„orbitează” în jurul cărții, ca obiect al pasiunii scriitorilor. 
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- 23 aprilie: Biblioteca și provocările secolului XXI. Dezbatere desfășurată sub patronajul Comisiei permanente comune a 
Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO, eveniment dedicat aniversării a 65 de ani de prezență a 
României în UNESCO. 

- 2 iunie: Mărturii evreiști, atunci și acum. Vernisajul expoziției de documente care ilustrează procedura administrativă 
a naturalizării, activitățile comunităților evreiești, presă, teatru, dar și documente administrative privind deportările și 
persecuțiile suferite. Eveniment organizat în colaborare cu Arhivele Naționale ale României. Invitați: Tova Ben Nun 
(preşedinte executiv și fondator, Complexul educațional Lauder-Reut), Cristian Anița (director, Arhivele Naționale ale 
României), Irina Sanda Cajal Marin (subsecretar de stat, Ministerul Culturii), Alexandru Muraru (consilier onorific al 
Primului-ministru, reprezentant special al Guvernului României pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea 
Antisemitismului şi a Xenofobiei), Daniel Cain (cercetător, Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei 
Române), Paul Schwartz (președintele, Comunitatea Evreiască din București). 

- 7 iulie – 15 septembrie: Béla Bartók – un erudit cercetător al folclorului universal. Expoziție organizată de Biblioteca 
Națională a României – Serviciul Comunicarea Colecțiilor. Curator: Raluca Bucinschi. 

- iulie – octombrie: Relațiile româno-franceze. Expoziție de carte din colecțiile curente ale Bibiotecii Naționale a 
României, expoziție organizată de Biblioteca Națională a României, Serviciul Dezvoltare Instituțională. 

- 8 septembrie – 31 decembrie: Linie, ritm, culoare – portal către imaginarul artistic al Magdalenei Rădulescu. Expoziţia 
celebrează activitatea creatoare a artistei, aducând pe simeze imagini cu desene şi documente din cabinetele Colecţiilor 
Speciale, Biblioteca Națională a României.  

- 24 septembrie – 31 decembrie: George Enescu − ambasador al muzicii românești: 140 de ani de la nașterea marii 
personalități artistice. Expoziție organizată de Biblioteca Națională a României – Serviciul Comunicarea Colecțiilor. 
Curator: Raluca Bucinschi. 

- 24 septembrie: Lectură de seară − Nocturna Bibliotecilor la Biblioteca Națională. Eveniment desfășurat cu ocazia 
ediției a XI-a a Nocturnei Bibliotecilor. 

- 1 noiembrie – 31 decembrie: Premiul Goncourt. Expoziție de carte din colecțiile curente ale Bibiotecii Naționale a 
României, expoziție organizată de Biblioteca Națională a României, Serviciul Dezvoltare Instituțională, cu ocazia 
decernării Premiului Goncourt – Alegerea României 2021. 

- 15 decembrie: Eveniment de lansare a proiectului ”Arta, minune într-o carte”. Proiect finanțat prin Programul Ro-
Cultura. 

- 15 decembrie 2021 –  31 martie 2022: Drumul de fier un simbol al modernității. Repere din istoria căilor ferate române 
(1869 - 1939) reflectate în colecțiile speciale ale Bibliotecii Naționale a României. Expoziție organizată de Biblioteca 
Națională a României – Serviciul Colecții Speciale. Curatori: Adriana Dumitran şi Mihaela Manolache.  

- 16 decembrie: Biblioteca versus Google – de la Gutenberg la era digitală. Dezbaterea face parte din cea de a XXIV-a 
ediție a „Zilelor Bibliotecii Naționale a României”. Eveniment hibrid (online și fizic), transmis și live pe pagina de 
facebook a Bibliotecii Naționale (se poate vedea la adresa: 
https://www.facebook.com/BibNatRo/videos/317834626903018). 

 

● În alte instituții:  
 
- aprilie - iulie:  Oradea sub tipar - Cărți și imagini din colecțiile Bibliotecii Naționale a României. Expoziție de cărți și 
imagini din colecțiile curente ale Bibiotecii Naționale a României care spune povestea orașului Oradea și a județului 
Bihor, din perspectivă bibliografică, organizată la Muzeul Orașului Oradea.  
 

● Expoziții virtuale: 
 
- Ars scribendi artificialiter: capodopere din perioada de leagăn a tiparului. Expoziție virtuală care prezintă organizată de 
Biblioteca Națională a României – Serviciul Colecții Speciale (https://bit.ly/3h0kcij; http://www.bibnat.ro/Evenimente-
culturale-s108-ev694-ro.htm). 

- Béla Bartók – un erudit cercetător al folclorului universal. Expoziție organizată de Biblioteca Națională a României – 
Serviciul Comunicarea Colecțiilor. Curator: Raluca Bucinschi. Expoziția se poate vedea la adresa:  

- Bucureştiul istoric – mix, desen, stil, arhivă. Expoziție virtuală ce reunește schiţe, planşe, crochiuri, desene, fotografii şi 
albume de fotografii, cărţi poştale ale unor clădiri gândite, proiectate şi realizate în Bucureşti, începând cu sfârşitul 
secolului al XIX-lea, documente ce provin din fondurile Colecțiilor Speciale ale Bibliotecii Naționale a României:  
https://bit.ly/3t2iF0e 

https://www.facebook.com/BibNatRo/videos/317834626903018
https://bit.ly/3h0kcij
http://www.bibnat.ro/Evenimente-culturale-s108-ev694-ro.htm
http://www.bibnat.ro/Evenimente-culturale-s108-ev694-ro.htm
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3t2iF0e%3Ffbclid%3DIwAR2wWtbzATjKpBe3H0ZtZgA7xZaG8KElNdcEKB2XMvHSaWSZTQXyyZGDAW4&h=AT2CWhmSSPTfWdJrxIG26Ds9SFhZMkZNpKJy5uv9rDhbVqDkqvSjC85yRCkIqler0odlMkXEJpy_7oGQbPe3b0qjOj9vdXg7esqcHVlEcrlc3fybpRkSEcDvVso_U8MfEnj8&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT32ubiYd_5IyNmBFlx00a8vtA73zdC-0nRtVUop7ZaVrjbf28C5WgPSVoETWNxwXhC-HcNnM2SyaaPOcpnwC0pjaMkGAGjrNz51VQ_b0t-eMz_JNUMGZPJzxn-CtfgfdJ7Ty4tIKGyxptpnDY7nxZfVbeeOc1EsB7HXqDEiZFiCj74
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- George Enescu − ambasador al muzicii românești: 140 de ani de la nașterea marii personalități artistice. Expoziție 
organizată de Biblioteca Națională a României – Serviciul Comunicarea Colecțiilor. Curator: Raluca Bucinschi. 
Expoziția se poate vedea la adresa:  

- Ion I. C. Brătianu (1864 − 1927) − Prim Ministru al României, creator şi mare reformator al construirii, întăririi şi 
dezvoltării Statului Naţional Unitar Român: acţiuni politice ale liderului Partidului Naţional Liberal oglindite în 
documente şi materiale bibliofile din perioada 1914-1927. Expoziție organizată de Biblioteca Națională a României – 
Serviciul Colecții Speciale, Cabinetul de Cartografie. Curator: Olimpia Vulcu. Expoziția se poate vedea la adresa: 
https://www.bibnat.ro/dyn-doc/EXPO%20BRATIANU%202020.pdf 

- Nostalgii dantești: excurs documentar și iconografic pe urmele „creatorului sufletului italian”. Expoziție organizată de 
Biblioteca Națională a României – Serviciul Colecții Speciale, Cabinetul de Bibliofilie. Curator: Andreea Răsboiu. 
Expoziția se poate vedea la adresa: https://www.bibnat.ro/dyn-
doc/Nostalgii%20dantesti_BNaR_Colectii%20Speciale_Andreea%20Rasboiu_2021_site.pdf 
 

● Evenimente organizate de Biblioteca Batthyaneum, Filială a Bibliotecii Naţionale a României 
- 17 noiembrie: Zilele Porților Deschise. Eveniment comemorativ, prin care s-a marcat împlinirea a 223 de ani de la 
moartea episcopului Ignatius de Batthyán. Cu acest prilej, Aula Magna, Observatorul astronomic și spațiul expozițional 
al Bibliotecii Batthyaneum au fost deschise vizitatorilor;  totodată, în prezența unui public numeros, precum și a 
directorului Bibliotecii Naționale a României, prof. univ. Adrian Cioroianu, a fost vernisată expoziția cu tema „Un 
proiect european – preocupările astronomice ale episcopului Ignatius de Batthyán”.  
 
 
■■ Evenimente organizate de Biblioteca Naţională a României în colaborare cu alte instituţii 
 

● În spațiile expoziționale și sălile de conferință (Sediul Central): 

 
- 16 ianuarie: Fețele culturii, vocile diasporei. Eveniment organizat cu prilejul Zilei Culturii Naționale (15 ianuarie), în 
colaborare cu Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București și cu sprijinul școlilor de limbă română „Dacia” din 
cadrul Asociației Interculturale Româno-Elene din Grecia și Școlile românești „Nicolae Iorga” din Marea Britanie. 
Eveniment transmis live pe platforma Zoom (se poate vedea la adresa: 
https://www.youtube.com/watch?v=aDRXob368xs). 
 
- 20 februarie: Dialoguri la Masa tăcerii. 145 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuși. Eveniment organizat 
în parteneriat cu Asociația Interculturală Româno-Elenă „Dacia” din Atena, Consiliul județean Gorj, Școala Populară de 
Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu și Biblioteca Județeană „Christian Tell”. Eveniment transmis transmis live pe 
platforma Zoom, pe canalul de youtube al Bibliotecii Naționale a României (se poate vedea la adresa: 
https://www.youtube.com/channel/UCIiD1KSWj4exa9PLuLDttFA) 
 
- 7 – 10 mai:  Maraton de vaccinare la Biblioteca Națională a României. Timp de trei zile și trei nopți, Atriumul 
Bibliotecii Naționale a României a fost un spațiu neconvențional de vaccinare, acțiunea contribuind la efortul general 
de stopare a răspândirii infecției cu SARS-CoV-2 și întoarcerea cât mai grabnică la normalitate. Cu acest prilej, cei 
prezenți au putut viziona un program artistic organizat în colaborare cu Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion 
Dacian”, Centrul Național de Artă Tinerimea Română și Filarmonica „George Enescu”.  
 
- 28 – 31 mai:  Maraton de vaccinare la Biblioteca Națională a României – ediția a II-a. Biblioteca Națională a României 
și-a reafirmat dorința de a se alătura efortului general de a stopa răspândirea infecției cu SARS-CoV-2. Cei prezenți au 
avut posibilitatea de a asista la o serie de momente artistice realizate cu sprijinul Exces Music, Tinerimea Română, 
Teatrul Ambasadorii și Opera Națională. 
 
- iunie – august: Mărturii evreiști, atunci și acum. Expoziție de documente care ilustrează procedura administrativă a 
naturalizării, activitățile comunităților evreiești, presă, teatru, dar și documente administrative privind deportările și 
persecuțiile suferite. Eveniment organizat în colaborare cu Arhivele Naționale ale României.  
 
- 23 iunie: Rencontre entre  Monique Canto-Sperber, filosof, autorul cărții «Sauver la liberté d'expression» și Cristian 
Iftode, filosof român. Moderator: prof. univ. dr. Camelia Beciu, director al școlii doctorale - Facultatea de Jurnalism și 
Științele Comunicării. Evenimentul organizat în colaborare cu Institutul Francez din România. 
 

https://www.bibnat.ro/dyn-doc/EXPO%20BRATIANU%202020.pdf
https://www.bibnat.ro/dyn-doc/Nostalgii%20dantesti_BNaR_Colectii%20Speciale_Andreea%20Rasboiu_2021_site.pdf
https://www.bibnat.ro/dyn-doc/Nostalgii%20dantesti_BNaR_Colectii%20Speciale_Andreea%20Rasboiu_2021_site.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aDRXob368xs
https://www.youtube.com/channel/UCIiD1KSWj4exa9PLuLDttFA
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- 22 – 25 octombrie:  Maraton de vaccinare la Biblioteca Națională a României - ediția a treia. În colaborare cu UMF 
Carol Davila. 
 
- 2 noiembrie: Premiul Goncourt - Alegerea României 2021. Eveniment organizat în partenetiat cu Ambasada Franţei în 
România și Institutul Francez din România. La finalul conferinţei de presă cu tema Choix Goncourt de la Roumanie, 
doamna ambasador Laurence Auer a anunţat romanul preferat de studenții români, ales dintre cele șaisprezece titluri 
ce fac parte din selecția oficială propusă de Academia Goncourt. Eveniment transmis live pe platforma Zoom, pe 
canalul de youtube al Institutului Francez din România (se poate vedea la adresa: 
https://www.facebook.com/InstitutulFrancez/videos/315570283305420). 
 
- 16 noiembrie - 27 decembrie: Mediu construit − Ghid alternativ al Japoniei. Expoziție de fotografie arhitectura, 
peisagism și infrastructură, organizată sub patronajul Ministerului Culturii, în colaborare cu Ambasada Japoniei în 
România, Fundația Japonia. 
 
- 17 decembrie: De Alma En Alma. Recital vocal-instrumental cu lucrări din repertoriul compozitorilor sud-americani 
Astor Piazzolla, Heitor Villa-Lobos și a compozitorului mexican Manuel Ponce. Evenimentul face parte din cea de a 
XXIV-a ediție a „Zilelor Bibliotecii Naționale a României”.  
 

● Evenimente American Corner (realizate în colaborare cu Ambasada Statelor Unite ale Americii): 
 
- 25 ianuarie: The American Higher Education System. Eveniment online; 

- 22, 26 februarie: Celebrating African-American History Month I, II. Eveniment online; 

- 20 februarie: Ambassador Moses on His Years in Romanin. Eveniment online; 

- 12 martie: College Education. Eveniment online; 

- 15, 16, 30 martie, 26 aprilie: Rachel Carson: Raising Awareness on the Human Impact over the Environment I, II, III, IV. 
Eveniment online; 

- 20, 26 aprilie: Women of Our Time I, II. Eveniment online; 

- 22 aprilie: Discovering the Legacies of the US First Ladies. Eveniment online; 

- 14 mai: “Banned” Books. Eveniment online; 

- 18 mai: US National Pet Day 2021. Eveniment online; 

- 19 mai: Exploring US Higher Education: 5 Steps to US Study. Eveniment online; 

- 20 mai: Caring for the Environment. Eveniment online; 

- 7 iunie: Finding Better Information Online. Tips & Drills. Eveniment online; 

- 18 iunie: Women’s Empowerment: Women in the Workforce with Vice Consul Elizabeth Strimer. Eveniment online; 

- 22 iunie, 25 octombrie: How to Find Better Information Online. Tips and Drills 1, 2, 3. Eveniment online; 

- 24 iunie: How to Spot Fake News. Tips and Drills. Eveniment online; 

- 2-3 septembrie: Media Literacy Workshop for  Romanian English Teachers (US Embassy - Fulbright Commission – AC 
Bucharest).  

- 23 septembrie: Then&Now, expoziție cu filmare la sediul BNaR (invitat: William O`Connor, atașat cultural al 
Ambasadei SUA); 

- 7 – 8 octombrie: Fulbright Orientation for the US Fulbright Grantees 2021-2022; 

- 13 octombrie: Then&Now, expoziție cu filmare la sediul BNaR  (invitat:  Adrian Cioroianu, directorul BNaR); 

- 22, 23, 25 noiembrie: Meaningful Ways to Celebrate Thanksgiving Day 1, 2, 3. Eveniment online; 

- 10, 16, 17, 20, 22 decembrie: Meaningful Ways to Celebrate the Winter Holidays 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eveniment online; 

- 21 decembrie: To Kill a Mockingbird: reading and discussion with US Fulbright Scholar Prof. Tanya L. Bennett. 

 

 

https://www.facebook.com/InstitutulFrancez/videos/315570283305420
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■■ Evenimente pentru copii și tineri (ateliere, prezentări, proiecții de film) organizate de Biblioteca 
Naţională a României: 
 

● În spațiile expoziționale și sălile de lectură (Sediul Central): 
 

- 2 iulie: Emil Gârleanu. Atelier de lectură; 

- 8, 28 iulie, 17 august, 3 noiembrie: Copacul cu povești. Atelier de lectură; 

- 1 septembrie: Trenulețul cu povești. Activitate organizată în colaborare cu Biblioteca comunală Pietrari (județul 
Vâlcea). Eveniment online; 

- 17 noiembrie: 4 anotimpuri. Toamna. Atelier de lectură; 

- 24 noiembrie: Cum au apărut păsările cu penaj viu colorat. Poveste din America de Sud. Atelier de lectură; 

- 25 noiembrie: Harold și creionul mov. Atelier de lectură; 

■■ Biblioteca Naţională a României organizează evenimente în regim de prestări servicii, în spațiile 
expoziționale și sălile de conferință (Sediul Central). De exemplu:  

 
- 7 – 19 mai: Once Upon a Time. Expoziție de pictură ale artistelor vizuale Iulia Șchiopu și Adriana Badea. Eveniment 
organizat în colaborare cu Asociația Culturală ARTAR. 

- 2 – 15 iunie: Mermeze. Expoziție personală de tapiserie a artistului plastic Ruxandra Sibil, membru al Uniunii Artiștilor 
Plastici din România din anul 1987. Expoziția este organizată de TRUICART Events Brand şi Dan Tudor Truică – 
curator independent. 

- 7 – 20 iunie: Trenul prieteniei. Expoziție de pictură și grafică a artistului Iulian Mîță. Expoziția este organizată de 
TRUICART Events Brand şi Dan Tudor Truică – curator independent. 

- 30 septembrie - 13 octombrie: Celula creativă – un experiment artistic. Proiectul dezvoltat de Asociaţia S.E.M.N. în 
parteneriat cu Muzeul Ororilor din România, sub patronajul Ministerului Culturii şi finanţat de AFCN. 

 
XIV.2. Statistica privind participarea specialiștilor din Bibliotecă la evenimente culturale și 
profesionale 

 Unitate de măsură  
Indicator de 
performanţă 

Observații 

Participare la evenimente științifice/ 
profesionale organizate de BNaR 

eveniment 4  ● 
Participare cu lucrări: 2 

participant 20 

Participare la evenimente științifice/ 
profesionale organizate de alte instituții  

eveniment 22 ● 
Participare cu lucrări: 5 

participant 29 

 

■■ Participarea Bibliotecii Naționale a României la evenimente ştiinţifice şi profesionale  

● Participarea la evenimente științifice și profesionale organizate de Biblioteca Naţională a României în 
colaborare cu alte instituţii 

- 25 februarie: Întâlnire cu bibliotecile județene, în cadrul Proiectului dintre Biblioteca Naţională a României şi 
bibliotecile judeţene. Tema: monitorizarea producţiei editoriale şi creşterea gradului de colectare a acesteia la 
Depozitul legal local. Eveniment online desfășurat prin intermediul platformei Google Meet.  

- 23 aprilie: Dezbaterea Biblioteca și provocările secolului XXI, eveniment dedicat aniversării a 65 de ani de prezență a 
României în UNESCO, organizat de Biblioteca Națională a României. Au participat: Adriana Borună, Adriana Dumitran 
/Problematica și provocările secolului XXI, Carmen Mihaiu, Nicoleta Rahme.  

- 12 mai: Întâlnire profesională cu bibliotecarii de la Biblioteca Județeană din Brașov. Tema: prelucrarea bibliografică. 
Eveniment online desfășurat prin intermediul platformei Google Meet.  

- 16 decembrie: Biblioteca versus Google – de la Gutenberg la era digitală. Dezbaterea face parte din cea de a XXIV-a 
ediție a „Zilelor Bibliotecii Naționale a României”. Eveniment hibrid (online și fizic), transmis și live pe pagina de 
facebook a Bibliotecii Naționale (se poate vedea la adresa: 
https://www.facebook.com/BibNatRo/videos/317834626903018). 

https://www.facebook.com/BibNatRo/videos/317834626903018
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● Participarea la evenimente științifice și profesionale organizate de alte instituţii, la care au participat 
specialiști din Biblioteca Națională 

- 12 ianuarie: Open Access and libraries: Lessons from COVID-19 and our path towards the future, eveniment despre cu 
managerii bibliotecilor gestionează eforturile de acces deschis în perioada COVID-19 pentru a avansa în cercetare și 
acces la informații fără bariere în aceste vremuri în care bibliotecile sunt profund afectate de pandemie. A participat: 
Roxana-Nicoleta Dinu. Eveniment transmis pe platforma online Zoom. 

- 29 ianuarie: National Capacity Building NI4OS Training, eveniment organizat de partenerii români din proiectul 
NI4OS Europe ─ UEFISCDI și ICI București. A participat: Roxana-Nicoleta Dinu. Eveniment transmis online pe NI4OS 
training platfrom: https://training.ni4os.eu/course/view.php?id=57 

- 3 februarie: Investigación en Información, Comunicación y Cultura durante la Pandemia de COVID19, masă rotundă 
virtuală cu cercetători din domeniile informației și comunicării, organizată de Centre de Recerca en Informació 
Comunicació i Cultura CRICC de la Universitat de Barcelona. A participat: Roxana-Nicoleta Dinu. Eveniment transmis 
online la: https://eu.bbcollab.com/guest/3bdf853fc63d43f9bb80bb188233e2b 

- 17 februarie: Întâlnire în cadrul proiectului Art Archives Exchange ─ prezentarea Muzeului virtual „Peter Jecza” şi 
provocările legate de digitizarea, indexarea şi arhivarea imaginilor și racordarea acestei arhive digitale la arhive și 
indexări europene și globale, eveniment organizat de Muzeul Național de Artă Contemporană. A participat: Adriana 
Dumitran. 

- 22 – 25 februarie: NISO PLUS 2021 Conference. A participat: Roxana-Nicoleta Dinu. Eveniment transmis pe platforma 
online Zoom. 

- 22 aprilie: Webinarul Meet the National Libraries, invitată Biblioteca Națională a Republicii Cehe. Au participat: 
Roxana-Nicoleta Dinu, Adriana-Elena Borună. Eveniment transmis pe platforma online Zoom 

- 27 aprilie: Algoritmo & Compás: El profesional de la información al son de la inteligencia artificial ¿o no? A participat: 
Roxana-Nicoleta Dinu. Eveniment transmis pe platforma online Zoom. 

- 24 – 27 mai: 11ª Conferencia internacional sobre revistas de Ciencias Sociales y Humanidades. A participat: Roxana-
Nicoleta Dinu/ moderator Sesiunea de postere. Eveniment transmis pe platforma online Zoom. 

- 3 iunie: Presentación del Anuario SEDIC 2021. A participat: Roxana-Nicoleta Dinu / interviul „Profesionales de 
lainformación en Europa, América y Asia y COVID19. ¿Cómo ha sido su experiencia?". Eveniment transmis pe 
platforma online Zoom. 

- 11 iunie: 29th EBLIDA Annual Conference: „European Structural Funds and Libraries: the win-win approach”. Conferința 
va prezenta studii de caz ale proiectelor care au primit Fonduri Structurale și de Investiții Europene (ESIF), strategii 
naționale Think The Unthinkable (TTU) șiva realiza o privire de ansamblu asupra pașilor viitori ESIF și evaluarea 
proiectelor în domeniul cultural. Au participat: Roxana-Nicoleta Dinu, Adriana-Elena Borună. Eveniment transmis pe 
platforma online Zoom. 

- 23 – 25 iunie: 50th LIBER Annual Conference, University of Belgrade Library. A participat: Roxana-Nicoleta Dinu. 
Eveniment transmis pe platforma online Zoom. 

- 28 – 30 iunie: International Conference on ICT enhanced Social Sciences and Humanities (ICTeSSH). A participat: 
Roxana-Nicoleta Dinu. Eveniment transmis pe platforma online Zoom. 

- 15 – 17 iulie: Simpozionul național Contribuția bibliotecii la afirmarea diversității culturale în spațiul românesc, ediția a 
V-a, organizat de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. Tema: „Noi modalități de prelucrare și transmitere a 
informației în instituțiile de educaţie şi cultură”. A participat: Mădălina Lefter / Biblioclastia în literatură: dimensiuni 
premonitorii în romanele distopice ale secolului XX. 

- 1 septembrie: Future of Library Collaboration Webinar, organizat de The Association for Information Science & 
Technology and the Midwest Regional Chapter of ASIS&T. A participat: Roxana-Nicoleta Dinu. Eveniment transmis pe 
platforma online Zoom. 

- 8 septembrie: Conferința anuală ‘Uncertainties: how national libraries deal with risks & opportunities’, organizată de 
CDNL (Conference of Directors of National Libraries). Au participat: Adriana-Elena Borună, Nicoleta Rahme. 
Eveniment transmis pe platforma online Zoom.  

- 8 – 10 septembrie: Conferința Națională a Asociației Bibliotecarilor din România, ediția a XXXI-a, organizată de  
Asociația Națională a Bibliotecarilor din România împreună cu Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea de 
Vest din Timișoara, Biblioteca Universității Politehnica Timișoara, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” 
Timișoara, Biblioteca Academiei Române, Filiala Timiș, Biblioteca – Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor 

https://training.ni4os.eu/course/view.php?id=57
https://eu.bbcollab.com/guest/3bdf853fc63d43f9bb80bb188233e2b
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Babeș”, Biblioteca – Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai al României din 
Timișoara, Biblioteca Județeană „Sorin Titel” Timiș, Casa Corpului Didactic Timiș și Inspectoratul Școlar Județean. Au 
participat: Aurelia Perșinaru, Aurelia Mircescu, Teodora Ușurelu. Eveniment transmis pe platforma online Zoom. 

- 15 septembrie: The academic library and Artificial Intelligence. A participat: Roxana-Nicoleta Dinu. Eveniment 
transmis pe platforma online Zoom. 

- 16- 17 septembrie: National Libraries Now 2021 Conference. A participat: Roxana-Nicoleta Dinu. Eveniment transmis pe 
platforma online Zoom. 

- 15 octombrie: Conferința Internațională Mass-media în postcomunism: moştenire, evoluţie, tendinţe, Oradea, 
organizată de Universitatea din Oradea, Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele 
Comunicării, Departamentul de Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării şi Universitatea din Szeged, Catedra de Limbă 
şi Literatură Română, Facultatea de Pedagogie „Iuhasz Gyula”. A participat: Aurelia Perșinaru, prof. univ. dr. Marian 
Petcu (Universitatea din București) / Presa locală şi regională din România – mituri şi realităţi. Eveniment transmis 
online. 

- 5 noiembrie: Conferinţa Internaţională ORACLE, organizată de Institutul de Istoria Artei George Oprescu, Bucureşti. 
A participat: Adriana Dumitran. 

- 7 decembrie: From Theory to Practice: How to Make Open Access Content Work for Public Libraries. A participat: 
Roxana-Nicoleta Dinu. Eveniment transmis pe platforma online Zoom.  

- 9 decembrie: Lansarea volumului jubiliar 65 − Asociația Artiștilor Fotografi din România de Eugen Negrea, cu prilejul 
împlinirii a 65 de ani de la fondarea Asociației Artiștilor Fotografi din România (AAFR), Bucureşti. A participat: Adriana 
Dumitran. 

 
XIII. ACTIVITATEA EDITORIALĂ 

● Producția editorială a Bibliotecii Naționale a României (seriile Bibliografiei Naționale, periodice de 
specialitate, cataloage, albume etc.). 

 ● Tipărirea şi legarea publicaţiilor editate de Bibliotecă și a celor din colecțiile Bibliotecii. 

Toate departamentele sunt implicate în activitatea editorială/redacțională, aflată sub coordonarea 
Serviciului Marketing Cultural și Comunicare (Biroul Editorial) și a Serviciului Dezvoltare 
Instituțională. 

 
XIII.1. Statistică privind activitatea editorială 

 
Unitate de 
măsură 

Indicator de 
performanţă 

Observații 

Periodice editate de 
Bibliotecă (format 
electronic) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

număr 6 
- Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării, 
anul LXXIII, serie nouă – anul XXXII, nr. 1-6, 2021. 

număr 1 
Informare și documentare: activitate științifică și 
profesională, vol. XIII , 2020. 

număr 72 

- Bibliografia Națională. Seria Documente muzicale: 
tipărite şi audiovizuale, 2019, 2020;  
- Bibliografia Națională. Seria Articole din publicații 
periodice. Cultură, 8-12/2019; 1/2020;  
- Bibliografia Națională. Seria Românica, 2020; 
- Articole din bibliologie şi ştiinţa informării: 2/ 2020; 
1, 2/2021;  
- Bibliografia Națională. Seria Publicații seriale, 1/ 
2020; 1/2021;  
- Bibliografia Națională. Seria Cărți. Albume. Hărți, 
10-24/2020; 1-24/2021;  
- Bibliografia Națională. Seria Teze de doctorat, 
1/2020; 1/2021; 
- Bibliografia Cărților în Curs de Apariție ( CIP), 1-9/ 
2021 
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XIV. ACTIVITĂȚI DE ADMINISTRARE ȘI EXPLOATARE A SISTEMULUI INTEGRAT DE BIBLIOTECĂ 
ȘI A BAZELOR DE DATE 

 
● Administrarea bazelor de date create în sistemul informatic al Bibliotecii (ALEPH) și coordonarea și 
verificarea activității de uniformizare și standardizare a informațiilor din aceste bazele de date. 

● Asigurarea compatibilității și interoperabilității bazelor de date proprii cu alte sisteme bibliografice. 

● Realizarea de rapoarte și statistici din bazele de date bibliografice ale Bibliotecii. 

 
 Departamentul implicat: Serviciul Sisteme Integrate de Management şi Resurse Digitale. 
 
  
XIV.1. Statistică privind administrarea și exploatarea sistemului integrat de bibliotecă 

 
Unitate 
de măsură  

Indicator de 
performanţă 

Observații 

Exploatarea şi gestionarea 
sistemului integrat de 
bibliotecă: parametrizarea 
sistemului integrat conform 
regulilor și politicilor 
instituționale 

acţiuni permanent 

- WEB-OPAC, administrare baze de date: 
administrativă, bibliografică și de autorități; 
- Optimizarea sistemului de gestiune a Bibliotecii 
Digitale; 
- Configurarea sistemelor de bibliotecă pentru 
prelucrarea arhivei istorice în conformitate cu 
standardele internaţionale; crearea bazei de date 
bibliografice NLR02 dedicate prelucrării arhivei 
istorice; 
- Dezvoltare servicii de raportare centralizată a 
inregistrarilor administrative din sistemul integrat 
de biblioteca; 
- Implementare RMF electronic. 

Activităţi de cercetare în 
vederea asigurării a 
compatibilității și 
interoperabilității bazelor de 
date 

acţiuni permanent 

- Optimizare   conversie    de    metadate  
UNIMARC    – MARC21. 
- Optimizare transfer de date prin OAI ; 
- Furnizarea soluțiilor de prelucrare a 
documentelor de arhivă istorică din cadrul BNaR 
(Sediul Central și filiale); 
- Conversia între formatele DC 
(DublinCore)−Unimarc−Marc21; 
- Mapare  xls  din  Marc21  xml  și  Unimarc  xml  
în DC xml; 
- Harvest colecții digitale în format MARC21 xml. 

Dezvoltare aplicații la cererea 
departamentelor BNaR 

solicitare  
- Registrul electronic de cotare; 
- Evidența intrării utilizatorilor în Bibliotecă. 

Asigurarea de helpdesk și 
eficientizarea modului de 
utilizare a sistemului integrat în 
activitatea departamentelor de 
specialitate 

acțiuni 2.763 
Interventii help desk; instruiri individuale; 
asistenta evenimente etc. 

 
 
XIV.2. Statistică privind rapoartele şi statisticile din bazele de date bibliografice 

 
 

Unitate de 
măsură 

Indicator de 
performanţă 

Observaţii 

Înregistrări în baza de date bibliografică 
la 31 decembrie 2021 

înregistrare 1.831.885 ● 
Total înregistrări în catalog 

(baza de date): 1.831.885 
 
●● 

Înregistrări noi în catalog 
(baza de date):  66.044 

Creșterea fizică a bazei de date 
bibliografice 

înregistrări noi 66.044 
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Înregistrări în baza de date de autorități 
la 31 decembrie 2021 

înregistrare 436.907 

 
●●● 

Procent înregistrări noi din 
total înregistrări în catalogul 
online (baza de date): 3,6%  

Înregistrări în baza de date 
administrativă la 31 decembrie 2021 

înregistrare 2.485.601 
 

Creșterea fizică a bazei de date 
administrative în anul 2021 

înregistrare 318.627  

Accesibilizarea tezelor de doctorat în 
format electronic 

documente 1.560  

Obținerea de informații din baza de date 
a Aleph pentru statistici la nivel de 
departament sau de instituție 

intervenție 250  

 
 
XV. ACTIVITĂŢI SUPORT: ACTIVITĂȚI DE MENTENANȚĂ A STRUCTURII INFORMATICE ȘI 
TEHNICE, ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE 

 
● Administrarea, gestionarea, întreţinerea şi asigurarea bunei funcționări a sediilor Bibliotecii 
Naţionale a României. 

● Dezvoltarea şi întreținerea infrastructurii informatice a Bibliotecii Naționale a României. 

● Asigurarea suportului tehnic, a consultanţei de specialitate; susținerea instituţiei în efortul de a 
pune la dispoziţie servicii IT moderne (pentru utilizatori și angajați). 

 
Departament responsabil: Direcţia Sisteme Integrate şi Logistică. 
 

 
XV.1. Situația privind mentenanța echipamentelor IT, audio-video și de comunicații, tehnice 

 Rezultate 

Mentenanța echipamentelor IT 

Helpdesk (instalări, configurări etc.)  

Intervenții hardware echipamente (instalări, reparații, depanări, schimbat 
tonere, reglaj/înlocuire ribon etc.) 

Dezvoltare software administrativ pentru atelierul BITT. 

Întreținere soluție securitate (antivirus). 

Instalare și configurare laptopuri/stații de lucru/ imprimante. 

Întocmire raportări, referate de necesitate, caiete de sarcini pentru 
întreținerea echipamentelor IT. 

Mentenanța echipamentelor 
audio-video și de telecomunicații  

Implementare referate de necesitate, caiete de sarcini pentru întreținerea 
echipamentelor IT. 

Intervenții linii telefonice, configurare centrală telefonică (reparații, 
relocări interioare). 

Modificări rețea voce-date în urma mutării anumitor departamente. 

Asigurare suport tehnic la evenimente (montare ecran proiecție, conectare 
laptop și alte dispozitive; supraveghere sistem audio-video, montare boxe, 
mixare audio etc.). 

Mentenanța echipamentelor 
tehnice 

Asigurare condiţii tehnice (climatizare şi iluminat) la evenimente 

Întreţinere şi reparaţii instalaţii sanitare, termice şi electrice 

Întreţinere şi reparaţii lifturi şi scări rulante 

Monitorizare instalaţii climatizare 

Întreţinere şi reparaţii la instalaţii de climatizare 

Monitorizarea stării spațiilor clădirii 
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XV.2. Situația privind activităţile administrative 

 Rezultate/ Observaţii 

Evidență terenuri și construcții aflate în 
administrarea Bibliotecii Naționale 

Ținerea la zi a extraselor de carte funciară pentru Sediul Central 
și sediile filialelor Batthyaneum (Alba Iulia) și Omnia (Craiova). 

Pregătirea imobilului Filialei Omnia 
(Craiova) în vederea consolidării și 
restaurării 

Mutarea fondului de carte (aprox. 5.000 u.b.) și a unor obiecte de 
inventar în Sediul Central. 

Pregătirea imobilului pentru începerea șantierului de consolidare 
și restaurare. 

Inventarierea anuală a bunurilor materiale 
din Bibliotecă (Sediul Central) 

Efectuarea inventarierii anuale a mobilierului și ale 
echipamentelor IT și tehnice din Sediul Central. 

Asigurarea suportului logistic la 
activitățile/evenimentele culturale 
organizare de Bibliotecă (Sediul Central) 

Asigurarea suportului logistic (aranjare mobilier, curățenie) 
pentru activitățile/evenimentele culturale organizate de 
Bibliotecă (Sediul Central). 

Asigurare curățenie în sediile Bibliotecii 
Naționale (București, Alba Iulia, Craiova) 

Sediul Central – în spațiile publice (săli de conferință, open 
space, scări, toalete etc.), curățenia a fost realizată cu 5 angajați; 
în birouri, dar și în săli de lectură, depozite, laboratoare, 
tipografie, curețenia a fost efectuată de personalul de 
specialitate/administrativ, cu materiale de curățenie și obiecte de 
inventar specifice, distribuite din depozit. 

În sediul filialei Omnia (Craiova), curățenia a fost efectuată de 
către cei care se ocupă de spațiile clădirii. 

În sediul filialei Batthyaneum (Alba Iulia), curățenia a fost 
realizată cu o persoană, încadrată în funcția de „îngrijitor”, și de 
către pesonalul de specialitate.   

Efectuare deratizarea, dezinsecția și 
dezinfecția sediilor Bibliotecii 

Dezinsecția unor birouri în urma existenței cazurilor de COVID.  

Asigurarea transportului de personal și 
bunuri materiale 

Transport bunuri materiale cu autoutilitara Mercedes-Benz 
Sprinter: 11.947 km (119 foi de parcurs). 

Asigurarea serviciului de garderobă în 
Bibliotecă (Sediul Central) 

Asigurarea serviciului de garderobă, în Sediul Central. 

 
 

TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ  
 

▓ Sinteza bugetului pe surse de finanțare16  
 
● În anul 2021, Bibliotecii Naţionale a României i-a fost aprobat un buget de 23.381 mii lei. 
 
 1. Bugetul pe anul 2021 

Buget defalcat Unitate de măsură  Valoare 

Cheltuieli de personal mii lei 16.382 

Bunuri şi servicii mii lei 6.859 

Alte transferuri mii lei 22 

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile mii lei 65 

Alte cheltuieli mii lei 53 

 

                                                 
16

 A se vedea Bugetul complet_2021 
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2. Surse de finanțare pe 2021 
 Unitate de măsură  Valoare 

Subvenţie de la bugetul de stat mii lei 22.816 

Venituri proprii mii lei 500 

Sume de U.E. aferente cadrului financiar 2014 – 2020 (FEN) mii lei 65 

 

 
3. Ponderea fiecărui capitol de cheltuieli în bugetul alocat 

Buget defalcat Unitate de măsură  Valoare 

Cheltuieli de personal % 70,07 

Bunuri şi servicii % 29,33 

Alte transferuri % 0,09 

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile % 0,28 

Alte cheltuieli % 0,23 

 
Faţă de bugetul aprobat pe anul 2021, Biblioteca Naţională a României a realizat venituri totale de 

23.144.673,55 lei (indice de realizare de 98,99 %), defalcat pe surse de finanţare astfel: 
 
4. Sursele de finanțare buget 

 Unitate de măsură  Valoare Indice de realizare (%) 

Subvenţie de la bugetul de stat lei 22.808.000 99,96 

Venituri proprii lei 336.673,55 67,34 

 
 ● Bugetul primit în anul 2021 a fost cheltuit în proporţie de 96,65%. 
 
5. Statistica privind indicele pe capitol de cheltuieli 

Indice cheltuieli Unitate de măsură  Valoare 

Cheltuieli de personal % 99,77 

Bunuri şi servicii % 89,98 

Alte transferuri % 97,53 

Finanțare externă nerambursabilă % 28,40 

Alte cheltuieli % 81,80 

    
Veniturile proprii totale încasate în anul 2021 au fost realizate în proporţie de 67,33 % din bugetul aprobat. 
(336.693,55 lei venituri încasate faţă de 500.000 lei venituri estimate): 
 
6. Situaţia comparativă a veniturilor 
Cod 
clasificaţie 
bugetară 

Denumire Venituri aprobate prin 
buget (lei) 

Venituri încasate 
(lei) 

Indice de 
realizare (%) 

33.08 Venituri din prestări servicii 60.000 51.584,10 85,97 

33.50 Alte venituri din prestări de 
servicii şi alte activităţi 

440.000 285.109,45 64,80 

Total 500.000 336.693,55 67,33 

 
Veniturile proprii încasate în anul 2021 au fost cheltuite în totalitate. 
 
Pe parcursul anului 2021, Biblioteca Naţională a României a virat la termen toate obligaţiile de plată către 
bugetul de stat, către bugetul asigurărilor sociale etc. 
 
În anul 2021, instituția nu a putut realiza bugetul de venituri proprii, din cauza restricțiilor datorate 
virusului Covid-19 care nu a permis desfășurarea tuturor manifestărilor culturale, științifice, profesionale 
programate. 
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▓ Informații legate de procesul de achiziții publice17 
 
● Atribuirea contractelor de achiziţie publică, de concesiune de lucrări publice şi de concesiune de 
servicii. 
 

 Observații 

Procese de achiziții 33 contracte de achiziții servicii si lucrări 

Achiziții desfășurate prin SEAP 182 comenzi prin SEAP 

Durata medie a unui proces de achiziție 
publică 

3-5 zile – achiziție directă; 
5-7 zile – contract produse/servicii/lucrări prin achiziție directă; 
max. 90 de zile – contract produse/servicii/lucrări printr-o 
procedură de achiziție (procedură simplificată proprie sau online, 
incluzând contestațiile) 

Contestații formulate la CNSC 0 

Proceduri anulate sau în curs de anulare  2 (anulate pentru lipsă ofertă/ofertă inadmisibilă) 

 

 

▓ Informații despre litigii în care a fost implicată Biblioteca Națională a României în 2021 
 

● Asigurarea consultanţei juridice şi reprezentarea Bibliotecii; apărarea drepturilor şi intereselor 
legitime ale acesteia în raporturile cu autorităţile, cu instituţiile, precum şi cu orice persoană juridică 
sau fizică, română sau străină; avizarea și contrasemnarea actelor cu caracter juridic, în condițiile 
legii și ale regulamentelor specifice; participarea la întocmirea contractelor-cadru sau avizarea 
acestora etc. 
 
 

 Număr Tipul și obiectul litigiului, cu indicarea contextului 

Litigii aflate pe rolul 
instanţelor de judecată 
 
 
 
 

15 

- revendicare imobiliară: 1 (fond) 
- drept de autor şi drepturi conexe recunoaştere drepturi de autor/ 
pretenţii/ daune morale: 1 (fond) 
- pretenții: 1 (apel) 
- pretenții: 1 (fond) 
- litigii de muncă: 1 (apel) 
- plângere carte funciară: 1 (fond) 
- insolvență: 1 (fond) 
- contencios administrativ: 1 (recurs) 

Litigii aflate în curs de 
soluționare 

1 - litigii de muncă: 1 

Litigii soluționate 
favorabil 

6 
- litigii de muncă:  1 
- litigiu pretenții/civil:  5 

Litigii soluționate 
nefavorabil 

4 
- litigii de muncă: 3 
- pretenții: 1 

 
 

▓ Informații despre managementul resurselor umane18 
 
●  Numărul de posturi aprobate în 2021: 259  
     Numărul de posturi ocupate (la 31 decembrie 2021): 200 
    Numărul total de posturi disponibile (la 31 decembrie 2021): 59 

                                                 
17

 A se vedea Contracte_2021 
18

 A se vedea Organigrama_2021 
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 În 2021 Număr personal Fluctuația de personal 

Informații despre 
fluctuația de personal 

Intrări de personal 2 
Coeficient: 2 % 

Ieșiri de personal 4 

 
●  Număr de concursuri organizate în 2021: 2 
    Numărul de posturi ocupate în urma concursurilor: 2 
 
●  Număr funcții de conducere aprobate în 2021:  23 
    Număr funcții de conducere ocupate (la 31 decembrie 2021):  16 
    Număr funcții de conducere exercitate temporar (la 31 decembrie 2021):  7 
 

 În 2021 
Număr funcții de 
conducere 

Fluctuația la nivelul 
funcțiilor de conducere 

Informații despre 
fluctuația la nivelul 
funcțiilor de conducere 

la 1 ianuarie 16 
Coeficient: 0 % 

la 31 decembrie 16 

 
● Venitul mediu în 2021, inclusiv diferite sporuri19: 7.177,71 lei/ persoana 
 
 

RELAȚIA CU COMUNITATEA 
 

● Atragerea de voluntari în activităţi conjuncturale menite să îmbunătăţească agenda culturală, profesională 
şi ştiinţifică a Bibliotecii.  

● Stabilirea de parteneriate cu universităţi, centre de cercetare şi alte instituţii educative în scopul creşterii 
cercetării şi al participării la proiecte şi acţiuni de susţinere a învăţământului şi a cercetării prin intermediul 
colecţiilor. 

● Încheierea de parteneriate care să aibă ca obiectiv schimbul internaţional de publicaţii, schimbul de bune 
practici între specialişti, valorificarea patrimoniului documentar, dezvoltarea produselor şi a serviciilor de 
bibliotecă, perfecţionarea profesională a angajaţilor etc. 

 
▓ Informații despre atragerea resurselor din comunitate 
 

Activităţi în cadrul programului 
Voluntar la Biblioteca Naţională 

voluntari 0 
În cadrul apelului: 
 

 
 

 

                                                 
19

 Sporuri și indemnizații, în conformitate cu Legea-cadru nr. 153/2017: indemnizație de doctorat - 950 lei (cf.  art. 14 alin. 1,  
coroborat cu art. 39 alin. 3),  spor  nevăzător - 15% (cf. art.22, coroborat cu art. 38 alin. 2), spor pentru activitatea de control financiar 
preventiv – 10% (cf. art. 38 alin. 2, coroborat cu art. 15), spor pentru munca de noapte (cf. art. 20 , alin. 1 și 2), spor de handicap – 15% 
(cf. HG 751/ 2018 și art. 22 din legea cadru 153/ 2017), spor pentru condiții vătămătoare – 15% (cf. HG 360/ 2018 și HG 925/ 2017). 
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▓ Informații despre parteneriate cu alte instituții publice, organizații nonguvernamentale, mediu 
de afaceri etc. 
 

Acorduri-cadru de 
parteneriat încheiate de 
Biblioteca Naţională a 
României 

acorduri/ 
convenții 

12 

Pentru: 
- îmbunătăţirea serviciilor de bibliotecă; 
- promovarea lecturii; 
- conservarea patrimoniului cultural naţional scris; 
- susținerea unor programe de învăţare pentru persoanele 
aparţinând grupurilor vulnerabile, în vederea integrării 
acestora în societate; 
- perfecţionarea profesională a bibliotecarilor şi 
documentariştilor; 
- derularea unor programe de practică de specialitate 
destinate elevilor şi studenţilor, precum şi participanţilor la 
diferite cursuri de biblioteconomie şi documentare; 
- realizarea unor evenimente culturale/ artistice/ ştiinţifice și 
de reprezentare a României sau a relaţiilor bilaterale ale 
României cu alte state etc. 

 

 

 

▓ Informații despre participarea în asociații profesionale internaționale 
 

 Asociație profesională Activitate în cadrul asociației 

Asociații profesionale 
internaționale 
 

CENL (Foundation 
Conference of European 
National Librarians) 

- Întâlnirea Generală Anuală CENL 2021, Bruxelles, 29-
30 noiembrie 2021; 
- Realizarea Raportului anual CENL 2021; 
- Ședința grupului de lucru în cadrul CENL Copyright 
and Information Law Working Group  (9 martie 2021). 

LIBER (Ligues des 
Bibliotèques Européennes de 
Recherche) 

50th LIBER Annual Conference, University of Belgrade 
Library. Eveniment transmis pe platforma online Zoom 
(23 – 25 iunie) 

International ISBN Agency 

- Adunarea generală ISBN.  Eveniment transmis pe 
platforma online Zoom; 
- Realizarea și prezentarea Raportului anual de 
activitate al Centrului Naţional ISBN.  

International ISMN Agency 

- Adunarea generală ISMN.  Eveniment transmis pe 
platforma online Zoom; 
- Realizarea și prezentarea Raportului anual de 
activitate al Centrului Naţional ISMN.  

International ISSN Agency 

- Adunarea generală ISSN. Eveniment transmis pe 
platforma online Zoom;   
- Participarea la testarea noului program informatic, 
ISSN+; 
- Realizarea și prezentarea Raportului anual de 
activitate al Centrului Naţional ISSN. 

Autoritatea Internațională 
ISIL 

- Întâlnirea Generală Anuală ISIL 2021 – online – iulie 
2021; 
-Realizarea și prezentarea Raportului anual de 
activitate a Centrului ISIL România. 
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CONCLUZII GENERALE ȘI SPECIFICE PE INSTITUȚIE 

 

Restricțiile impuse de pandemie au afectat și în anul 2021 activitatea Bibliotecii Naționale a României. 
Asemenea tuturor instituțiilor de cultură din lume, Biblioteca Națională a continuat să facă față unei situații 
fără precedent, în încercarea de a-și ține publicul aproape, dar, în același timp, și în siguranță. Astfel, chiar 
în condițiile restricțiilor impuse în context pandemic, Biblioteca Naţională a României a reuşit să îşi 
îndeplinească  prioritățile asumate, dezvoltându-și colecţiile de documente și contribuind astfel la 
îmbogățirea patrimoniului național – funcție esențială a Bibliotecii Naționale. 
 

▓  Analiza priorităților Bibliotecii Naționale a României din anul 2021:  

1. dezvoltarea colecțiilor de documente ale Bibliotecii Naționale a României  

În anul 2021, obiectivele prioritare de dezvoltare a colecțiilor au avut în vedere creșterea numărului de titluri 
achiziționate față de anul precedent, prin alocarea unui buget mai mare. S-au reluat donațiile de publicații, 
spre deosebire de schimbul internațional care se menține la un nivel mai redus față de anii precedenți, 
principala cauză fiind efectul sistărilor din 2020, determinat de pandemie, și taxele vamale nou-introduse.  

Achiziția oneroasă de documente s-a axat pe documente din categoria Românica, lucrări relevante din 
domeniile științe politice, economice. Titlurile selectate pentru achizție au vizat subiecte legate de 
economie, științe politice, Uniunea Europeană (politici, crize, fenomenul migrației), cultură și civilizație, 
Holocaust, istorie, psihologie, minorități, artă, arhitectură, gastronomie. 

S-au asigurat abonamente la publicațiile periodice din domeniul cultural, precum și continuitate în 
schimbul internațional de publicații seriale.  

În anul 2021, Biblioteca Națională a României  a primit publicații de la 198 donatori, persoane fizice și 
juridice. Menționăm o donație de 84 de cărți (poezie, proză, teatru, eseu) ale autorilor belgieni de limbă 
franceză din partea Fédération Wallonie-Bruxelles. Tot prin donație, Serviciul Dezvoltarea Colecțiilor a 
încheiat 2 contracte de cesiune pentru opt opere în format electronic: Introduction to International 
Investment Law, European Merger Control, The State of Scanderbeg. Institutions and the Applied Law, 
Innovation and Development in Business Law și Administrative law and Public Administration in the Global 
Social System, Spovedanii I-XV (3 vol.).  

Schimbul internațional de publicații a fost influențat de plata TVA  începând cu data de 1 iulie 2021, 
deoarece mărfurile importate în UE sunt supuse TVA și taxelor vamale. Biblioteca Națională a 
României, prin Serviciul Dezvoltarea Colecțiilor,  a încercat obținerea unei scutiri de taxe de import pentru 
publicațiile provenite din străinătate, având în vedere misiunea patrimonială și în acord cu art. 43 din 
Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar 
de scutiri de taxe vamale. Până în present, BNaR nu a obținut o scutire de taxe în acest sens.  

În vederea promovării imaginii și a patrimoniului cultural al României, și în contextul marcării celor 65 de 
ani de apartenență a României la UNESCO, s-a realizat o donație de 44 de cărți, în limbile română, franceză 
și engleză, către Biblioteca UNESCO. 

Tot în regim de donație, au fost distribuite, către biblioteci din țară și din străinătate, din Rezerva Națională 
de Publicații (RNP), excedentul de exemplare ale unor documente aflate în proprietatea Bibliotecii. Au fost 
soluționate toate cererile restante din anii 2018-2019. Astfel, 28 de biblioteci au beneficiat de publicațiile 
RNP, respectiv 13.344 u.b.-uri donate.  

2. diminuarea decalajului de pe fluxul de prelucrare al publicațiilor în scopul asigurării accesului 
utilizatorilor la documente recent intrate în colecțiile Bibliotecii. 

În anul 2021, BNaR a continuat, într-un ritm susținut, recupararea decalajului de pe fluxul de prelucrare 
bibliografică a documentelor. Față de 2020, numărul de documente prelucrate bibliografic disponibile 
pentru cititori a crescut cu 35%.  

3. organizarea colecției de periodice curente în scopul punerii acesteia la dispoziția utilizatorilor.  
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Colecția de publicații periodice curente a fost despachetată și organizată pe titluri, cronologic, astfel încât să 
poată fi pusă la dispoziția publicului chiar și în condițiile în care, din păcate, din cauza lipsei rafturilor, 
aceasta nu este disponibilă la raft în totalitate. 

4. atragerea de fonduri nerambursabile din proiecte 

În anul 2021, au fost câștigate următoarele proiecte cu finanțare externă, nerambursabilă: 

● Arta, minune dintr-o carte (proiect declarat câștigător în 2021 – 200.000 Euro), în cadrul apelului 
RO-CULTURA, apelul Consolidarea Antreprenoriatului Cultural și Dezvoltarea Audienței și a 
Publicului. Scop: implementarea unui model inovator de promovare și valorificare a patrimoniului 
cultural documentar prin reinterpretarea ilustrațiilor de carte realizată de ilustratori contemporani și 
transpusă în artă digital. 

● TECH.LIBRARY − Îmbunătățirea serviciilor de bibliotecă publică pentru utilizatorii cu deficiențe de 
vedere prin instrumente și instruire TIC  (partener, proiect declarat câștigător), în cadrul apelului 
Erasmus+ Acțiunea Cheie 2, Parteneriate strategice în domeniul educației adulților. Scop: favorizarea 
schimbului de bune practici între personalul din diferite biblioteci cu privire la servicii și 
instrumente TIC pentru implicarea utilizatorilor cu deficiențe de vedere, extinderea competențelor 
digitale ale personalului bibliotecii prin activități de instruire adaptate cu privire la instrumentele 
TIC și crearea unei rețele de biblioteci în scopul cooperării pentru a răspunde la nevoile utilizatorilor 
cu deficiențe de vedere.  

● TEACH 4FUTURE − Transformarea educațională a adulților prin inovație, tehnologie și 
antreprenoriat (partener, proiect declarat câștigător), în cadrul apelului Erasmus+, Acțiunea Cheie 2, 
Parteneriate Strategice, Educația Adulților. Scop: determinarea unei schimbări favorabile asupra 
cadrului educațional și a profilului de competențe al adulților din cele trei țări. Demersul 
partenerilor este centrat în special pe activități educaționale pe teme de actualitate, și anume IT, 
Managementul inovaţiei & colaborarea în reţea și Antreprenoriat & leadership și se concretizează 
prin crearea și dotarea unui centru de excelență în Bibliotecă. 

5. oferirea de servicii pentru toate categoriile de utilizatori, inclusiv redeschiderea sălilor de lectură din 
sediul central. 

Sălile de lectură ale Bibliotecii Naționale au fost redeschise, cu obligația respectării regulilor și măsurilor 
stabilite de bibliotecă, în acord cu reglementările guvernamentale. Utilizatorii au avut acces atât la colecția 
de documente curente a Bibliotecii, la documentele aparținând Colecțiilor speciale, precum și la copiile 
substitut ale tezelor de doctorat. Consultarea documentelor curente a fost facilitată de existența a 5 cabinete 
de sterilizare ce au fost achiziționate dintr-un grant CENL câștigat de Bibliotecă la finalul anului 2020. 
Aceste echipamente au permis dezinfectarea publicațiilor imediat după utilizare, nemaifiind necesară 
carantinarea lor.  

Spațiile libere pentru lectură au fost deschise pe toată perioada anului 2021, peste 300 de utilizatori trecând 
zilnic pragul Bibliotecii, cu precădere studenți sau tineri ce se pregăteau pentru examenele curente, de 
licență, rezidențiat sau barou pentru care posibilitatea de a studia la bibliotecă a fost sprijin în această 
perioadă.  Cu toate acestea, multe proiecte au fost regândite, amânate sau mutate pe platforme online.  

Și în anul 2021, Biblioteca Națională a României a continuat să vină în sprijinul utilizatorilor săi, activitatea 
de scanare la cerere fiind în creștere.   

Pentru o mai bună promovare a colecțiilor și serviciilor bibliotecii, au fost organizate tururi 
ghidate/documentare pentru elevi, studenți sau specialiști interesați de activitatea de bibliotecă. 

De asemenea, serviciile pentru editori (acordarea codurilor unice și preluarea documentelor cu titlu de 
Depozit legal) nu au fost întrerupte nici în anul 2021. Mai mult decât atât, numărul editurilor participante la 
Programul CIP în anul 2021 a fost de 1.320, în creştere cu 5,35% faţă de anul 2020 (1.252 edituri participante). 

Proiectul de monitorizare a producției editoriale la nivel local a fost desfășurat și în anul 2021, urmărind 
transmiterea către bibliotecile judeţene a informaţiilor editoriale (edituri, coduri ISBN, ISSN) specifice 
regiunii, informaţii colectate de Centrul Naţional ISBN-ISSN-CIP. Aceste informaţii vor susţine procesul de 
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colectare a producţiei editoriale locale atât la Depozitul legal local, cât şi la Depozitul legal central. În cadrul 
proiectului, au fost elaborate și transmise materiale cu rol metodologic, fiind organizată și o întâlnire de 
lucru la care au participat reprezentanți ai bibliotecilor județene.  

O atenție deosebită a fost acordată și celorlalte 4 biblioteci beneficiare ale Legii Depozitului Legal. Astfel, în 
decembrie  2021 s-a realizat o achiziție de servicii de  paletizare marfă și transport documente DL pentru a se 
reduce stocul de documente prelucrate și netransportate către beneficiarii Depozitului legal central.  Au fost 
paletizate 15 tone de documente – carte: 63.551 u.b. şi periodice: 18.997 exemplare −  și au fost realizate 5 
curse pe 3 rute (BCU Iași, BCU Timișoara, BCU Cluj).  

6. redeschiderea, pentru cercetători, a Bibliotecii Batthyaneum, filiala din Alba Iulia a Bibliotecii 
Naționale a României. 

În anul 2021, cercetătorii au putut studia din nou la Biblioteca Batthyaneum după mai bine de doi ani de 
când această activitate a fost întreruptă pentru efectuarea inventarierii generale a patrimoniului 
documentar. Tururile documentare au fost reluate, iar în data de 17 noiembrie 2021 a fost organizată o zi a 
porților deschise, activitate la care au participat peste 800 de persoane.  

7. inițierea digitizării fondului documentar al Bibliotecii Batthyaneum, filiala din Alba Iulia a 
Bibliotecii Naționale a României. 

În anul 2021, Biblioteca Natională a României a primit, în regim de comodat, un scanner performant pentru 
a digitiza o parte din colecția de documente a Bibliotecii Batthyaneum. Documentele digitizate vor fi 
încărcate și disponibile publicului pe platforma Culturalia creată în cadrul proiectului E-Cultura. 

8. continuarea activităților de implementare a standardelor de control intern managerial 

În anul 2021, pentru controlul intern managerial la nivel de entitate s-au elaborat: 

● Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul Bibliotecii Naționale a 
României cu obiectivele specifice; 

● Lista funcțiilor sensibile la nivelul BNaR și Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate 
funcțiilor sensibile la nivelul BNaR; 

● Lista activităților procedurale la nivelul BNaR – 24 de activități identificate; 

● 17 proceduri documentate: operaționale și de sistem; 

● Registrul de riscuri la nivel de entitate – 75 de riscuri identificate; 

● Fișele de identificare a factorilor de risc profesional, în vederea actualizării valorii de risc în acord 
cu noul ROF; 

● Noul Nomenclator Arhivistic al BNaR.  

9. optimizarea costurilor de administrare din Sediul central al Bibliotecii Naționale 

În ciuda bugetului redus de care Biblioteca Națională a beneficiat în anul 2021, printr-o monitorizare atentă 
a cheltuielilor, au fost achitate toate costurile importante asumate de instituție.  

10. promovarea patrimoniului documentar al Bibliotecii Naționale prin proiecte, activități și 
evenimente desfășurate atât în nume propriu, cât și în colaborare cu alte instituții de cultură/educație. 

În anul 2021, imaginea de marcă a Bibliotecii Naționale a gravitat în jurul cărții și a lecturii, Biblioteca 
realizând evenimente culturale și educative în sprijinul promovării lecturii, identificându-se cu aceasta. Un 
aspect important de menționat este faptul că anumite evenimente au fost transmise online, prin urmare un 
număr mare de persoane, din țară și chiar din străinătate, au putut beneficia de oferta noastră culturală. 
Lista integrală a evenimentelor poate fi consultată la capitolul destinat acestora din prezentul raport. 

11. apropierea publicului de colecțiile de patrimoniu ale Bibliotecii, documente extrem de valoroase, 
dar mai puțin cunoscute publicului larg. 

Având în vedere că Biblioteca Națională a României deține documente valoroase, relevante pentru evoluția 
culturii și a civilizației românești, ne-am  propus ca acestea să ajungă la o categorie cât mai variată a 
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publicului, nu numai cercetătorilor, prin intermediul unor expoziții sau evenimente destinate tuturor. Pe tot 
parcursul anului 2021, au fost organizate expoziții fizice și virtuale care au pus în valoare documente rare sau 
chiar unice, mai puțin cunoscute de publicul larg. De asemenea, câteva manuscrise din Colecțiile speciale 
ale Bibliotecii au făcut parte din Expoziția Paladi, organizată la sediul Muzeului Național de Artă al 
României.  

12. perfecționarea personalului Bibliotecii prin participare la evenimente profesionale, workshop-uri 
interne sau cursuri de formare/perfecționare. 

Un obiectiv foarte important avut în vedere pentru anul 2021 a fost acela de a eficientiza resursa umană, 
astfel încât activitatea să fie realizată coerent, luându-se în calcul inclusiv automatizarea unor activități 
repetitive. Acolo unde situația o impunea, salariații Bibliotecii au participat la cursuri de formare, fiind 
organizate, totodată, sesiuni interne de perfecționare profesională (cu precădere pentru salariații care 
lucrează pe fluxul de prelucrare a publicațiilor în scopul uniformizării modului de lucru). 

13. asigurarea prezenței Bibliotecii în organisme naționale și internaţionale de profil 

În anul 2021, Biblioteca Națională a fost prezentă, prin salariații săi, cu intervenții valoroase atât la 
evenimentele profesionale ale principalelor asociații profesionale internaționale (CENL, LIBER, IFLA), cât și 
la conferințele naționale ale organizațiilor profesionale naționale (ABR și ANBPR). 

14. dezvoltarea unor relații de colaborare cu instituții de cultură/educaționale din țară în scopul 
diversificării ofertei de activități derulate de BNaR în folosul publicului. 

Partenerii Bibliotecii Naționale a României sunt variaţi şi complecşi, întrucât rolul bibliotecii este de a 
răspunde nevoilor de informare/cunoaștere ale întregii societăţi, iar pentru a răspunde cât mai eficient 
acestor nevoi, am dezvoltat, consolidat și implementat relații de colaborare cu instituții de cultură pe plan 
local, național și internațional. 

 

▓ Prin urmare, putem spune că prioritățile stabilite pentru anul 2021 au fost îndeplinite, concretizându-se 
printr-o mai bună organizare a activității resursei umane, prin colecții organizate ce pot fi puse la dispoziția 
utilizatorilor în cel mai scurt timp, prin intensificarea colaborării cu bibliotecile din toată țara, precum și 
prin evenimente de anvergură națională și internațională, care au adus, alături de Biblioteca Națională a 
României, instituții importante pentru peisajul cultural. 

 

Întocmit, 

Serviciul Dezvoltare Instituțională 

 


