
ROMÂNIA                                                                                                          PROIECT 

JUDEŢUL GORJ                                                                                     Avizat pentru legalitate, 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                   Secretar general al judeţului,     

                                                                                                          Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu       

                                                                                                               

                                                                                            

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Organigramei și Statului de funcţii ale  

Bibliotecii  Judeţene „Christian Tell” Gorj 

 

 

 

 Consiliul Judeţean Gorj, 

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre; 

 - Raportul de avizare al Comisiei juridice şi administrație publică; 

 - Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanţe; 

 - Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte; 

 - Prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c), art. 191 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a) și art. 554 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 - Prevederile art. 44 alin. (4) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată (r1), cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată (r1), cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 59/2010 pentru modificarea organigramelor, statelor de funcţii 

şi regulamentelor de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, 

precum şi ale instituţiilor publice înfiinţate în subordinea Consiliului Judeţean Gorj, în vederea aplicării 

dispoziţiilor Ordonanţei nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Adresa Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” Gorj nr. 1066/2021, înregistrată la Consiliul Județean 

Gorj sub nr. 14488/2021, 

 În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

   

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se modifică Organigrama și Statul de funcții ale Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” Gorj, 

conform Anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Anexele nr. 10 și 11 la Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 59/2010, cu modificările şi 

completările ulterioare, se înlocuiesc cu Anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre. 

    Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de managerul Bibliotecii Județene 

,,Christian Tell” Gorj. 

    Art. 4. Prezenta hotărâre se transmite compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Gorj, managerului Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” Gorj, precum și Instituției 

Prefectului - Județul Gorj. 

 

 

               PREŞEDINTE,                                                                          CONTRASEMNEAZĂ, 

     COSMIN-MIHAI POPESCU                                            SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                        CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

 

 

 

Nr._____ 

Adoptată în şedinţa din ________2021 

Cu un număr de __________voturi  

Din numărul consilierilor prezenți  



 

ROMÂNIA                                                                                                                    

JUDEŢUL GORJ                                                                                                    

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                        

                                 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a Proiectului de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcţii ale  

Bibliotecii  Judeţene „Christian Tell” Gorj 

 

 

 Potrivit prevederilor art. 173 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. c) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, consiliul 

județen aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, regulamentul de 

organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de 

organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor 

publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean. 

Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj, instituţie publică de cultură de interes județean, 

constituie, organizează, dezvoltă şi conservă colecţii enciclopedice reprezentative de cărţi, periodice şi 

alte documente grafice şi audiovizuale, precum şi alte materiale purtătoare de informaţii, care-i permit să 

îndeplinească funcţii culturale şi educaţional-ştiinţifice, să asigure egalitatea accesului la informaţii şi la 

documentele necesare informării, educaţiei permanente, petrecerii timpului liber şi dezvoltării 

personalităţii utilizatorilor, fără deosebire de statut social ori economic, vârstă, sex, apartenenţă politică 

ori etnică, îndeplinind totodată funcţia de bibliotecă publică pentru municipiul Târgu Jiu, precum și rolul 

de depozit legal pentru judeţul Gorj. 

Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj funcţionează într-o 

structură care totalizează un număr de 35 de posturi. 

Prin prezentul proiect de hotărâre, se propune Consiliului Județean Gorj modificarea 

Organigramei și Statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” Gorj, aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Gorj nr. 59/2010 - Anexele  nr. 10 și 11, cu modificările și completările ulterioare. 

Modificările supuse spre aprobare autorităţii deliberative, potrivit competenței stabilite de 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, vizează următoarele: 

I. Majorarea de la 2 la 3 a numărului de posturi din cadrul Secției de împrumut pentru adulți non-

beletristică a Biroului comunicarea colecțiilor, prin preluarea postului corespunzător funcției contractuale 

de execuție de bibliotecar, gradul profesional I de la Filiala pentru copii din structura aceluiași birou. 

Această măsură este determinată de necesitatea asigurării posturilor și a personalului de 

specialitate în cadrul Secției de împrumut pentru adulți non-beletristică în care au fost investite resurse 

importante în dezvoltarea colecției și a interacțiunii cu utilizatorii. 

Colecția din Secția de Împrumut pentru adulți non-beletristică totalizează 41.000 de documente de 

specialitate din toate domeniile cunoașterii (drept, medicină, psihologie, istorie, marketing, management 

etc), ceea ce conduce la alocarea unor unități de timp mai mari pentru satisfacerea nevoilor utilizatorilor 

serviciilor oferite de bibliotecă.  

Această complexitate a colecției, implică acordarea asistenței de specialitate a bibliotecarilor 

pentru ca utilizatorii să aibă acces într-un interval de timp relativ scurt la documentele existente pe 

rafturile bibliotecii, dar și pentru a utiliza stațiile de auto-împrumut, respectiv de returnare automată a 

documentelor dotate cu tehnologie RFID (identificare prin radio-frecvență), recent instalate în secție.  

II. Transformarea postului vacant corespunzător funcției contractuale de execuție de bibliotecar 

debutant din cadrul Secției de artă ,,Iosif Keber”, Biroul comunicarea colecțiilor într-un post de nivel 

superior, respectiv în postul corespunzător funcției contractuale de execuție de bibliotecar, gradul 

profesional I. 

Această modificare răspunde nevoilor actuale determinate de complexitatea programelor și 

proiectelor de dezvoltare implementate la nivelul instituției publice de cultură, care presupun angajarea de 

personal  cu experiență în domeniu. 

Secția de Artă a Bibliotecii Județene „Christian Tell” Gorj, care funcționează în Casa Memorială 

„Iosif Keber” și-a desfășurat activitatea, încă de la înființare, cu un singur bibliotecar.  



 

Acesta a avut, în principal, atribuții de bibliotecar, prioritară fiind servirea cititorilor, dar și 

complementar, atribuții de „ghid muzeal”, în sensul în care prezenta colecția de memorialistică grupurilor 

de vizitatori. 

În cursul acestui an se va finaliza restaurarea prevăzută  în proiectul „Conservarea, restaurarea și 

valorificarea turistică și culturală a Casei Memoriale „Iosif Keber”, implementat prin Programul 

Operațional Regional 2014 - 2020, iar după finalizarea tuturor activităților proiectului va fi în sarcina 

Bibliotecii Județene „Christian Tell” Gorj să asigure, cel puțin 5 ani, sustenabilitatea investiției realizate 

în cadrul proiectului, prin implementarea Planului de marketing.  

Indicatorii asumați prin Planul de marketing prevăd o creștere a numărului de vizitatori ai Casei 

Memoriale „Iosif Keber”, astfel încât, în acest moment, este important să fie recrutate resurse umane cu 

profil profesional și experiență în domeniul artelor vizuale, pentru a putea organiza și desfășura, în mod 

profesionist, activitățile prevăzute: ateliere creative pentru diferite categorii socio-profesionale sau de 

vârstă, rezidențe artistice anuale, târguri, performance-uri etc.. 

 Modificările propuse prin prezentul proiect de hotărâre sunt evidențiate în organigrama și statul de 

funcții supuse aprobării și se realizează cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate şi fondurile 

bugetare anuale alocate.  

 Având în vedere cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 191 alin. (2) lit. a) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, supun aprobării Consiliului Județean Gorj Proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Organigramei și Statului de funcţii ale Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” Gorj. 

 

 

INIŢIATOR, 

PREŞEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcţii al  

Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” Gorj 

 

 

 Prin proiectul de hotărâre prezentat se propune Consiliului Judeţean Gorj modificarea 

Organigramei și Statului de funcţii ale Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” Gorj, aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Gorj nr. 59/2010 - Anexele nr. 10 și 11, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Temeiul legal al aprobării Organigramei și Statului de funcții, precum şi al modificărilor 

intervenite în structura acestora îl constituie: 

- prevederile art. 173 alin. (2) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora consiliul județean aprobă, 

în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi 

funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi 

funcţionare ale aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de 

interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean; 

- prevederile art. 191 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora preşedintele consiliului 

judeţean întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean …organigrama, statul de funcţii şi 

regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor publice 

de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean. 

-  prevederile art. 44 alin. (4) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată (r1), cu modificările 

și completările ulterioare, potrivit cărora organigrama şi statul de funcţii ale bibliotecii se aprobă de 

către autoritatea sau instituţia finanţatoare, conform legii. 

Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj, instituţie publică de cultură de interes județean, 

constituie, organizează, dezvoltă şi conservă colecţii enciclopedice reprezentative de cărţi, periodice şi 

alte documente grafice şi audiovizuale, precum şi alte materiale purtătoare de informaţii, care-i permit să 

îndeplinească funcţii culturale şi educaţional-ştiinţifice, să asigure egalitatea accesului la informaţii şi la 

documentele necesare informării, educaţiei permanente, petrecerii timpului liber şi dezvoltării 

personalităţii utilizatorilor, fără deosebire de statut social ori economic, vârstă, sex, apartenenţă politică 

ori etnică, îndeplinind totodată funcţia de bibliotecă publică pentru municipiul Târgu Jiu, precum și rolul 

de depozit legal pentru judeţul Gorj. 

Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj funcţionează într-o 

structură care totalizează un număr de 35 de posturi. 

Modificările supuse spre aprobare autorităţii deliberative, în temeiul dispozițiilor legale mai sus 

precizate, vizează următoarele: 

I. Majorarea de la 2 la 3 a numărului de posturi din cadrul Secției de împrumut pentru adulți non-

beletristică a Biroului comunicarea colecțiilor, prin preluarea postului corespunzător funcției contractuale 

de execuție de bibliotecar, gradul profesional I de la Filiala pentru copii din structura aceluiași birou. 

Această măsură este determinată de necesitatea asigurării posturilor și a personalului de 

specialitate în cadrul Secției de împrumut pentru adulți non-beletristică în care au fost investite resurse 

importante în dezvoltarea colecției și a interacțiunii cu utilizatorii. 

Colecția din Secția de Împrumut pentru adulți non-beletristică totalizează 41.000 de documente de 

specialitate din toate domeniile cunoașterii (drept, medicină, psihologie, istorie, marketing, management 

etc), ceea ce conduce la alocarea unor unități de timp mai mari pentru satisfacerea nevoilor utilizatorilor 

serviciilor oferite de bibliotecă.  

Această complexitate a colecției, implică acordarea asistenței de specialitate a bibliotecarilor 

pentru ca utilizatorii să aibă acces într-un interval de timp relativ scurt la documentele existente pe 

rafturile bibliotecii, dar și pentru a utiliza stațiile de auto-împrumut, respectiv de returnare automată a 

documentelor dotate cu tehnologie RFID (identificare prin radio-frecvență), recent instalate în secție.  
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II. Transformarea postului vacant corespunzător funcției contractuale de execuție de bibliotecar 

debutant din cadrul Secției de artă ,,Iosif Keber”, Biroul comunicarea colecțiilor într-un post de nivel 

superior, respectiv în postul corespunzător funcției contractuale de execuție de bibliotecar, gradul 

profesional I. 

Această modificare răspunde nevoilor actuale determinate de complexitatea programelor și 

proiectelor de dezvoltare implementate la nivelul instituției publice de cultură, care presupun angajarea de 

personal  cu experiență în domeniu. 

Secția de Artă a Bibliotecii Județene „Christian Tell” Gorj, care funcționează în Casa Memorială 

„Iosif Keber” și-a desfășurat activitatea, încă de la înființare, cu un singur bibliotecar.  

Acesta a avut, în principal, atribuții de bibliotecar, prioritară fiind servirea cititorilor, dar și 

complementar, atribuții de „ghid muzeal”, în sensul în care prezenta colecția de memorialistică grupurilor 

de vizitatori. 

În cursul acestui an se va finaliza restaurarea prevăzută  în proiectul „Conservarea, restaurarea și 

valorificarea turistică și culturală a Casei Memoriale „Iosif Keber”, implementat prin Programul 

Operațional Regional 2014 - 2020, iar după finalizarea tuturor activităților proiectului va fi în sarcina 

Bibliotecii Județene „Christian Tell” Gorj să asigure, cel puțin 5 ani, sustenabilitatea investiției realizate 

în cadrul proiectului, prin implementarea Planului de marketing.  

Indicatorii asumați prin Planul de marketing prevăd o creștere a numărului de vizitatori ai Casei 

Memoriale „Iosif Keber”, astfel încât, în acest moment, este important să fie recrutate resurse umane cu 

profil profesional și experiență în domeniul artelor vizuale, pentru a putea organiza și desfășura, în mod 

profesionist, activitățile prevăzute: ateliere creative pentru diferite categorii socio-profesionale sau de 

vârstă, rezidențe artistice anuale, târguri, performance-uri etc.. 

 Modificările propuse prin prezentul proiect de hotărâre sunt evidențiate în organigrama și statul de 

funcții supuse aprobării și se realizează cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate şi fondurile 

bugetare anuale alocate.  

 Față de cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru adoptarea 

Proiectului de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de funcţii ale Bibliotecii Județene 

,,Christian Tell” Gorj, în forma prezentată.                                                    

                     

                   

 

            CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ  

,,CHRISTIAN TELL”  GORJ 

 

 

 

 

 

Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii  

administrative și achiziții publice 

Director executiv, 

Marcău Costel 

 

Manager,                                                                           

Bratu Olimpia  

 

 

 

 

 

Serviciul resurse umane, managementul funcţiei 

publice și al unităților sanitare preluate 

Șef serviciu, 

Slivilescu Lidia 

 

 

 

 

 

 



              CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
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Anexa nr. 1

la  Hotărîrea  nr. ______/_______

ROMÂNIA

JUDEŢUL GORJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

2

           ORGANIGRAMA

Compartiment dezvoltare 

instituțională și comunitară
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Posturi de conducere - 4

Posturi de  execuţie - 31
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5Compartiment prelucrare

Compartiment 

administrativ
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Secţia de artă 

,,Iosif Keber"
1

BIBLIOTECII JUDEŢENE  ,,CHRISTIAN TELL" GORJ

SECRETAR  GENERAL AL JUDEŢULUI,

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

11
BIROUL 

PRELUCRARE- 

DEZVOLTARE 

CONTABIL ȘEF

2



1. MANAGER manager         S

2. BIROUL PRELUCRARE - DEZVOLTARE şef birou II S

2.1. COMPARTIMENTUL PRELUCRARE

bibliotecar IA S

bibliotecar IA S

bibliotecar IA S

bibliotecar debutant S

bibliotecar II S

2.2. COMPARTIMENTUL DEZVOLTARE 

INSTITUȚIONALĂ ȘI COMUNITARĂ

bibliotecar IA S

bibliotecar IA S

bibliotecar IA S

bibliotecar IA S

redactor IA S

3. BIROUL COMUNICAREA 

COLECŢIILOR

şef birou II S

3.1. COMPARTIMENTUL SALA DE 

LECTURĂ

bibliotecar IA S

bibliotecar IA S

bibliotecar IA S

3.2. SECŢIA DE ÎMPRUMUT PENTRU 

ADULŢI NONBELETRISTICĂ

bibliotecar IA S

bibliotecar IA S

bibliotecar I* S

3.3. SECŢIA DE ÎMPRUMUT PENTRU 

ADULŢI BELETRISTICĂ

bibliotecar IA S

bibliotecar IA S

3.4. FILIALA PENTRU COPII

bibliotecar IA S

bibliotecar IA S

3.5. SECŢIA DE ARTĂ ,,IOSIF KEBER"

bibliotecar IA S

bibliotecar I** S

3.6. FILIALA VICTORIA

bibliotecar IA M
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ROMÂNIA                                                                                                               Anexa nr. 2

JUDEŢUL GORJ                                                                                                      la Hotărârea nr. _______/_______

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                             

                              STAT DE FUNCŢII

al Bibliotecii Judeţene ,,Christian Tell" Gorj

Nr. 

crt.
STRUCTURA

Funcţia contractuală
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4. CONTABIL ŞEF contabil şef  II S

4.1. COMPARTIMENTUL METODIC, 

ACHIZIŢII PUBLICE ŞI IT

bibliotecar IA S

inginer de 

sistem
IA S

inginer de 

sistem
I S

4.2. COMPARTIMENTUL  CONTABILITATE, 

RESURSE UMANE ŞI RELAŢII PUBLICE

consilier IA S

inspector de 

specialitate
I S

secretar-

dactilograf
I M

4.3. COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

administrator I M

îngrijitor G

4

31

35

            PREŞEDINTE,

COSMIN-MIHAI POPESCU

**Postul corespunzător funcției contractuale de execuție de bibliotecar, gradul profesional I rezultat prin transformarea postului corespunzător 

funcției contractuale de execuție de bibliotecar debutant din cadrul Secției de Artă ,,Iosif Keber”, Biroul comunicarea colecțiilor.

*
Postul corespunzător funcției contractuale de execuție de bibliotecar, gradul profesional I preluat de la Biroul comunicarea colecțiilor, Filiala 

pentru copii;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE 

CONDUCERE 

NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE 

EXECUŢIE

NR. TOTAL FUNCŢII ÎN INSTITUŢIE

     CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

                          CONTRASEMNEAZĂ,

          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

NOTĂ:
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