
ROMÂNIA                                                                                                     PROIECT 
JUDEŢUL GORJ                                                                                 Avizat pentru legalitate, 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                     Secretar al judeţului,     
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HOTĂRÂRE 
pentru modificarea Organigramei și Statului de funcţii ale 

Bibliotecii  Judeţene „Christian Tell” Gorj 
 

 Consiliul Judeţean Gorj, 
 Având în vedere: 

-  Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 
-  Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre; 

 -  Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe; 
 -  Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică; 
 -  Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte; 
 - Prevederile Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată (r1), cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - Prevederile art. 91, alin. (1), lit. a), alin. (2), lit. c), şi art. 104, alin. (2), lit. a) din Legea 
administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare;  
 - Prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată (r1), cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;  
- Solicitarea managerului Bibliotecii  Judeţene „Christian Tell” Gorj nr. 1702/2017, înregistrată 

la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 12902/2017; 
- 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; 
 În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 
republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare: 
   

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se modifică Organigrama și Statul de funcții ale Bibliotecii Judeţene „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 conducătorul Bibliotecii  
Judeţene „Christian Tell” Gorj. 
 
                 

PREŞEDINTE,                                                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
COSMIN-MIHAI POPESCU                                                SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

                                                               CRISTINA-ELENA RĂDULEA ZAMFIRESCU 
 
 
 
Nr._____ 
Adoptată în şedinţa din _______________2017 
Cu un număr de __________voturi  
Din numărul consilierilor prezenți  



              CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

1 ŞEF BIROU 1

BIBLIOTECII JUDEŢENE  ,,CHRISTIAN TELL" GORJ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

11
BIROUL 

PRELUCRARE, 
DEZVOLTARE 

CONTABIL ȘEF

2

2

Compartiment 
marketing, 
informare 

bibliografică şi 
comunitară

Posturi de conducere - 4
Posturi de  execuţie - 31

COSMIN-MIHAI POPESCU
           PREŞEDINTE,

6Compartiment dezvoltare, 
clasificare, catalogare

Compartiment 
administrativ

ŞEF BIROU

MANAGER

3Compartiment metodic, 
achiziții publice și IT

BIROUL 
COMUNICAREA ŞI 

EVIDENŢA 
COLECŢIILOR

15

Compartiment contabiltate, 
resurse umane şi relaţii 

publice

VICEPREŞEDINTE

Filiala VictoriaSecţia de artă 
,,Iosif Keber" 1

PREŞEDINTE

2

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ ,,CHRISTIAN TELL" GORJ

1

Nr. total posturi - 35

Anexa nr. 1
la  Hotărîrea  nr. ______/_______

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

4

           ORGANIGRAMA

Compartiment programe, 
formare profesională 2Compartiment 

Sala de lectură 3 Filiala pentru copii3
Secţia de împrumut 

pentru adulţi 
beletristică

Secţia de împrumut 
pentru adulţi 

nonbeletristică
2



1. DIRECTOR (MANAGER) director (manager)         S

2. BIROUL PRELUCRARE, DEZVOLTARE
şef birou 

(bibliotecar) II S

2.1. COMPARTIMENTUL DEZVOLTARE, 
CLASIFICARE, CATALOGARE bibliotecar IA S

bibliotecar IA S
bibliotecar IA S
bibliotecar I A S
bibliotecar I A S
bibliotecar I A S

2.2. COMPARTIMENTUL PROGRAME ŞI 
FORMARE PROFESIONALĂ

bibliotecar I A S
bibliotecar I A S

2.3.
COMPARTIMENTUL MARKETING,  
INFORMARE BIBLIOGRAFICĂ ŞI 
COMUNITARĂ

bibliotecar I A S
redactor I A S

3. BIROUL COMUNICAREA 
COLECŢIILOR

şef birou 
(bibliotecar) II S

3.1. COMPARTIMENTUL SALA DE 
LECTURĂ

bibliotecar IA S
bibliotecar IA S
bibliotecar I A S

3.2. SECŢIA DE ÎMPRUMUT PENTRU 
ADULŢI NONBELETRISTICĂ

bibliotecar IA S
bibliotecar IA S

3.3. SECŢIA DE ÎMPRUMUT PENTRU 
ADULŢI BELETRISTICĂ

bibliotecar I A S
bibliotecar I A S
bibliotecar IA S

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                             nr. _______ din _____2017

                              STAT DE FUNCŢII
al Bibliotecii Judeţene ,,Christian Tell" Gorj
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ROMÂNIA                                                                                                                      Anexa nr. 2
JUDEŢUL GORJ                                                                                                           la Hotărârea
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3.4. FILIALA PENTRU COPII
bibliotecar debutant¹ S
bibliotecar IA S
bibliotecar IA S
bibliotecar IA S

3.5. SECŢIA DE ARTĂ ,,IOSIF KEBER"
bibliotecar IA S

3.6. FILIALA VICTORIA
bibliotecar IA M

4. CONTABIL ŞEF contabil şef  II S

4.1. COMPARTIMENTUL METODIC, 
ACHIZIŢII PUBLICE ŞI IT

bibliotecar I A S
inginer de 

sistem IA S

inginer de 
sistem debutant² S

4.2. COMPARTIMENTUL  CONTABILITATE, 
RESURSE UMANE ŞI RELAŢII PUBLICE

consilier I S
secretar-

dactilograf I M

4.3. COMPARTIMENT ADMINISTRATIV
administrator I M

îngrijitor I G

NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE 
DE CONDUCERE 4

NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE 
DE EXECUŢIE 31

NR. TOTAL FUNCŢII ÎN INSTITUŢIE 35

NOTĂ
Post supus transformării;

Post nou înființat:

 PREŞEDINTE,
COSMIN-MIHAI POPESCU

                                CONTRASEMNEAZĂ,
                         SECRETAR AL JUDEŢULUI,

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

¹ Postul de bibliotecar, gradul profesional IA din cadrul Filialei pentru copii se transformă în postul de bibliotecar, gradul 
profesional debutant; 

² Postul de inginer de sistem debutant în cadrul Compartimentului metodic, achiziții publice și IT.
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la Proiectul de hotărâre pentru modificarea Organigramei şi Statului de funcţii ale 

Bibliotecii  Judeţene „Christian Tell” Gorj 
 

 
          Potrivit prevederilor art. 91 alin. (1), lit. a)  şi alin. (2) lit. c) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „consiliul judeţean aprobă,  
organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiilor publice de 
interes judeţean”. 

Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”  Gorj este instituție publică de cultură de interes județean, ce 
funcţionează într-o structură organizatorică care totalizează un număr de 35 de posturi. 

Modificările supuse aprobării autorității deliberative, în temeiul dispozițiilor legale anterior 
invocate, vizează transformarea  a două posturi, care în cursul anului 2017 au devenit vacante, respectiv 
postul de bibliotecar, gradul profesional IA din cadrul Filialei pentru copii a Biroului evidența și 
comunicarea colecțiilor și postul de șofer de la Compartimentul administrativ, aflat în coordonarea 
contabilului șef. 

Transformarea celor două posturi se realizează în scopul de a optimiza activitatea instituției și de a 
adapta structura de funcții existentă și specializările aferente acesteia la dimensiunea serviciilor pe care 
Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”  Gorj le desfășoară în comunitate. Se urmărește astfel, în actualul 
context sociocultural, realizarea obiectivelor de dezvoltare instituțională, în condițiile menținerii aceluiași 
număr de posturi. 

Se propun astfel: 
I. Transformarea postului de bibliotecar, gradul  profesional IA, din Filiala pentru Copii, Biroul 

evidența și comunicarea colecțiilor în bibliotecar debutant.   
Postul rămas vacant este la un nivel superior și presupune cunoștințe de specialitate în domeniul 

biblioteconomiei, precum și o experiență în activitatea de bibliotecar de cel puțin 7 ani.  
Cum în România învățământul biblioteconomic produce tot mai puțini absolvenți, specializarea în  

acest domeniu se face prin cursuri de formare profesională în ocupația de bibliotecar și experiența 
practică adecvată.  

Transformarea acestui post într-unul de nivel inferior oferă instituției posibilitatea de a recruta 
personal dintr-o gamă largă de absolvenți de studii superioare, având în vedere caracterul enciclopedic al 
bibliotecii județene, ceea ce creează  premise favorabile ocupării acestuia. Prin această transformare, 
Biroul evidența și comunicarea colecțiilor nu va suferi modificări în ceea ce privește structura 
compartimentelor care îl alcătuiesc și nici în ceea ce privește numărul de personal.  

II. Desființarea postului vacant de șofer, studii medii din Compartimentul administrativ și 
înființarea unui nou post, respectiv postul de  inginer de sistem, studii superioare, gradul profesional 
debutant în cadrul Compartimentului metodic, achiziții publice și IT, din subordinea contabilului șef.   

Menținerea și ocuparea postului vacant de șofer nu reprezintă o prioritate din perspectiva  nevoilor 
actuale de dezvoltare ale instituției. 

Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj își bazează strategia de dezvoltare pe nevoile în 
schimbare ale comunității locale în acord cu tendințele generale, în care noile tehnologii sunt din ce în ce 
mai prezente în viața oamenilor.  

Tendința de evoluție a comportamentelor de lectură publică arată o creștere a interacțiunii 
cititorilor cu lectura în mediul digital.  

În acest context, biblioteca județeană își propune adaptarea politicii de creștere a colecțiior prin 
achiziționarea de cărți digitale (e-book), întreținerea de pagini web prin care utilizatorii să ajungă la 
conținut digital, dezvoltarea și achiziționarea de baze de date care să fie puse la dispoziția publicului prin 
intermediul unor aplicații asociate paginii web oficiale a bibliotecii.  

Astfel, în condițiile renunțării la postul de șofer, mașina de serviciu a instituției, în baza unui 
regulament intern riguros, va putea fi utilizată pentru efectuarea sarcinilor de serviciu de către angajații 
care posedă permis de conducere. 
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III. Stabilirea postului de informatician, gradul profesional IA în post de inginer de sistem, gradul 
profesional  IA, potrivit Nomenclatorului și ierarhiei posturilor aprobate prin Legea-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice - Anexa nr. III, Capitolul II, pct. II, lit. a).  

Ca urmare a modificărilor intervenite, numărul de posturi din cadrul Compartimentului 
administrativ  se va diminua de la 3 la 2 posturi, iar în cadrul Compartimentul metodic, achiziții publice și 
IT numărul de posturi se majorează de la 2 la 3.  

Propunerile prezentate vizează reorganizarea unor compartimente, fără a determina modificarea 
numărului total de posturi evidenţiate în organigramă şi statul de funcţii, și se realizează cu încadrarea în 
cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2017.  

 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 104, alin. (2), lit. a) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 
supun aprobării Consiliului Județean Gorj Proiectul de hotărâre pentru modificarea Organigramei și 
Statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene „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 ale  

Bibliotecii  Judeţene „Christian Tell” Gorj 
 

Prin proiectul de hotărâre prezentat, se propune Consiliului Judeţean Gorj modificarea  
Organigramei și Statului de funcţii, aprobate prin Hotărârea nr. 59/2010 - anexele nr. 10 și 11, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 Temeiul legal este asigurat de: 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, prin care sunt stabilite competenţele 
consiliului judeţean  privind „aprobarea  organigramei, statului de funcții și regulamentului de 
organizare și funcționare ale …instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean ….; 

- prevederile art. 104 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora, președintele 
,,întocmeşte şi propune spre aprobare consiliului judeţean organigrama, statul de funcţii şi regulamentul 
de organizare şi funcţionare ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean....”; 

- prevederile art. 44 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată (r1), cu modificările și 
completările ulterioare, la care se precizează că ,,organigrama şi statul de funcţii ale bibliotecii se aprobă 
de către autoritatea sau instituţia finanţatoare, conform legii”.  

Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”  Gorj este instituție publică de cultură de interes județean, ce 
funcţionează într-o structură organizatorică care totalizează un număr de 35 de posturi. 

Modificările supuse aprobării autorității deliberative, în temeiul dispozițiilor legale anterior 
invocate, vizează transformarea  a două posturi, care în cursul anului 2017 au devenit vacante, respectiv 
postul de bibliotecar, gradul profesional IA din cadrul Filialei pentru copii a Biroului evidența și 
comunicarea colecțiilor și postul de șofer de la Compartimentul administrativ, aflat în coordonarea 
contabilului șef. 

Transformarea celor două posturi se realizează în scopul de a optimiza activitatea instituției și de a 
adapta structura de funcții existentă și specializările aferente acesteia la dimensiunea serviciilor pe care 
Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”  Gorj le desfășoară în comunitate. Se urmărește astfel, în actualul 
context sociocultural, realizarea obiectivelor de dezvoltare instituțională, în condițiile menținerii aceluiași 
număr de posturi. 

Se propun astfel: 
I. Transformarea postului de bibliotecar, gradul  profesional IA, din Filiala pentru Copii, Biroul 

evidența și comunicarea colecțiilor în bibliotecar debutant.   
Postul rămas vacant este la un nivel superior și presupune cunoștințe de specialitate în domeniul 

biblioteconomiei, precum și o experiență în activitatea de bibliotecar de cel puțin 7 ani.  
Cum în România învățământul biblioteconomic produce tot mai puțini absolvenți, specializarea în  

acest domeniu se face prin cursuri de formare profesională în ocupația de bibliotecar și experiența 
practică adecvată.  

Transformarea acestui post într-unul de nivel inferior oferă instituției posibilitatea de a recruta 
personal dintr-o gamă largă de absolvenți de studii superioare, având în vedere caracterul enciclopedic al 
bibliotecii județene, ceea ce creează  premise favorabile ocupării acestuia. Prin această transformare, 
Biroul evidența și comunicarea colecțiilor nu va suferi modificări în ceea ce privește structura 
compartimentelor care îl alcătuiesc și nici în ceea ce privește numărul de personal.  

II. Desființarea postului vacant de șofer, studii medii din Compartimentul administrativ și 
înființarea unui nou post, respectiv postul de  inginer de sistem, studii superioare, gradul profesional 
debutant în cadrul Compartimentului metodic, achiziții publice și IT, din subordinea contabilului șef.   
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Menținerea și ocuparea postului vacant de șofer nu reprezintă o prioritate din perspectiva  nevoilor 
actuale de dezvoltare ale instituției. 

Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj își bazează strategia de dezvoltare pe nevoile în 
schimbare ale comunității locale în acord cu tendințele generale, în care noile tehnologii sunt din ce în ce 
mai prezente în viața oamenilor.  

Tendința de evoluție a comportamentelor de lectură publică arată o creștere a interacțiunii 
cititorilor cu lectura în mediul digital.  

În acest context, biblioteca județeană își propune adaptarea politicii de creștere a colecțiior prin 
achiziționarea de cărți digitale (e-book), întreținerea de pagini web prin care utilizatorii să ajungă la 
conținut digital, dezvoltarea și achiziționarea de baze de date care să fie puse la dispoziția publicului prin 
intermediul unor aplicații asociate paginii web oficiale a bibliotecii.  

Astfel, în condițiile renunțării la postul de șofer, mașina de serviciu a instituției, în baza unui 
regulament intern riguros, va putea fi utilizată pentru efectuarea sarcinilor de serviciu de către angajații 
care posedă permis de conducere. 

III. Stabilirea postului de informatician, gradul profesional IA în post de inginer de sistem, gradul 
profesional  IA, potrivit Nomenclatorului și ierarhiei posturilor aprobate prin Legea-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice - Anexa nr. III, Capitolul II, pct. II, lit. a).  

Ca urmare a modificărilor intervenite, numărul de posturi din cadrul Compartimentului 
administrativ  se va diminua de la 3 la 2 posturi, iar în cadrul Compartimentul metodic, achiziții publice și 
IT numărul de posturi se majorează de la 2 la 3.  

Propunerile prezentate vizează reorganizarea unor compartimente, fără a determina modificarea 
numărului total de posturi evidenţiate în organigramă şi statul de funcţii, și se realizează cu încadrarea în 
cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2017.  
   Având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condiţiile legale și propunem 
adoptarea Proiectului de hotărâre, în forma prezentată.     
                                                

                                                   
  

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 
 

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ  
„CHRISTIAN TELL” 

GORJ 
                                         

Direcţia tehnico-economică, 
dezvoltare regională şi relaţii externe, 

Director executiv, 
Stricescu Daniela 

Manager, 
Bratu Olimpia 

 

 
 

Direcţia juridică 
şi dezvoltarea capacităţii administrative, 

Director executiv, 
Marcău Costel 

 
 

 

Șef serviciu resurse umane, 
managementul funcţiei publice, IT, 

Slivilescu Lidia 
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