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Introducere 
 

Cu o activitate neîntreruptă de 145 de ani, Biblioteca Academiei Române este cea mai 
veche, mai bogată (în privinţa patrimoniului cultural pe care îl deţine) şi cea mai complexă 
bibliotecă a României. Este bibliotecă naţională, enciclopedică, deschisă cercetătorilor 
ştiinţifici, din ţară şi din străinătate, este o instituţie a tuturor românilor. 

Menirea ei a fost şi este şi în prezent, aceea de a constitui şi valorifica patrimoniul 
cultural naţional, de a păstra vie memoria neamului românesc, a istoriei existenţei sale 
bimilenare, de a sprijini realizarea unor proiecte fundamentale ale Academiei Române. 

Biblioteca Academiei Române conservă cărţi şi publicaţii periodice din cele mai vechi 
timpuri, documente istorice de importanţă naţională, manuscrise ale marilor scriitori, 
stampe, fotografii, hărţi, piese muzicale şi colecţii de numismatică şi filatelie. Încă de la 
înfiinţare, 

Biblioteca a colecţionat prin donaţii (de la membrii Academiei, de la alte personalităţi şi 
instituţii marcante), prin achiziţii (de la colecţionari reputaţi), prin efectul Legii depozitului 
legal (din 1885) şi prin schimburile iniţiate cu instituţii similare din străinătate, cele mai 
valoroase mărturii ale spiritualităţii naţionale, şi chiar ale culturii universale.  

Prin cele aproximativ 13 milioane de unităţi din patrimoniul său (peste 3 milioane cărţi, 
peste 6 milioane de exemplare de periodice, peste 2 milioane de piese în colecţiile speciale), 
prin schimburile internaţionale realizate, prin donaţiile primite şi achiziţiile efectuate, prin 
bibliografiile de interes naţional pe care le realizează, Biblioteca Academiei Române 
reprezintă unul din cele mai preţioase laboratoare spirituale ale ţării, după cum mărturisesc 
cititorii săi din ţară şi din străinătate. 

Atribuţiile Bibliotecii sunt stabilite prin Legea 334/2002 şi Statutul Academiei 
Române. Principalele obiective ale Bibliotecii, în anul 2012, au fost:  
 consolidarea colecţiilor naţionale; 
 catalogarea clasificarea şi indexarea documentelor; 
 conservarea colecţiilor si extinderea digitizării colecţiilor; 
 continuarea elaborării bibliografiilor naţionale; 
 îndrumarea cititorilor pentru utilizarea colecţiilor ; 
 furnizarea suportului logistic secţiilor şi institutelor Academiei Române pentru 

organizare de acţiuni culturale; 
 angrenarea salariaţilor în lucrul pe proiecte (naţionale şi internaţionale); 
 îmbunătăţirea folosirii mijloacelor electronice pentru comunicare cu salariaţii (in 

vederea informării şi antrenării lor la fundamentarea deciziilor) şi cu utilizatorii; 
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 îmbunătăţirea condiţiilor de lucru ale salariaţilor, a nivelului lor de cunoştinţe şi 
afirmarea lor profesională prin publicaţii şi participări la manifestări ştiinţifice; 

 creşterea vizibilităţii instituţiei, folosind atât mijloacele clasice cât şi mijloacele 
electronice moderne, afirmarea ei în societate ca factor important de cultură. 

În continuare Raportul este structurat conform cu modelul cuprins în Legea 269/2009. 
„pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul 
instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecşiilor publice, bibliotecilor şi al 
aşezămintelor culturale de drept public“. (Monitorul Oficial 487 din 14 iulie 2009) 
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1. Realizarea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă 
 
1.1 Consolidarea colecţiilor naţionale 
 
1.1.1 Date statistice   
 

În anul 2012 colecţiile Bibliotecii Academiei Române au crescut cu 58.992 unităţi de 
evidenţă bibliotecară, în valoare de 599.914,17 lei, care au intrat pe următoarele căi: 

  
– Depozit legal: 41.907 exemplare, în valoare de 470.187,59; din care:  

• cărţi: 12.136 exemplare, în valoare de 209.734,29 lei;  
• periodice: 29.771 exemplare în valoare de 260.669,12 lei;  

– Abonamente: 5.767 exemplare, reviste şi periodice, în valoare de 20.390,11 lei;   
– Donaţii: 8.507 exemplare, în valoare de 64.661 lei; 
– Schimb internaţional: 3.858 exemplare, în valoare de 46.891 lei (52.045 lei în 2011) 

din care în colecţiile Bibliotecii au rămas 2588 exemplare în valoare de 31.206 lei, iar 
un număr de 1.270 exemplare, în valoare de 15.685 lei, au fost transferate la 
bibliotecile filialelor şi institutelor Academiei, fiind publicaţii de strictă specialitate; 

– Cumpărătură: 214 exemplare, în valoare de 7.169,47 lei;  
– Achiziţii din sector particular, intrate prin Comisia proprie de achiziţii a Bibliotecii:  9 

exemplare, în valoare de 6.300 lei.  
 

Dinamica dezvoltării colecţiilor Bibliotecii, cantitativ, valoric şi după provenienţă, din 
ultimii 5 ani este prezentată în tabelele următoare: 
 
Nr.crt Intrări (nr. exemplare) 2008 2009 2010 2011 2012 

1 TOTAL din care, prin: 94.221 67.062 64.736 75.906 58.992
Depozit legal, din care 52.450 28.884 41.204 52.336 41.907
 • cărţi 19.734 13.063 15.149 19.721 12.1362 
 • periodice 32.716 15.821 26.055 32.615 29.771

3 Schimb internaţional 6.302 5.671 4.505 4.506 3.858
4 Abonamente 21.254 15.411 6.820 5.058 5.767
5 Donaţii 13.706 16.891 12.132 15.429 8.507
6 Cumpărătură 63 34 28 35 214
7 Achiziţii 446 171 47 32 9

 
 
Nr.crt Valoare intrări (RON) 2008 2009 2010 2011 2012 

1 TOTAL din care, prin: 507.982 510.119 545.985 2.333.070 599.914
Depozit legal, din care 349.756 298.411 386.964 512.182 470.187
 • cărţi 245.052 221.517 256.302 336.046 209.7342 
 • periodice 104.703 76.894 130.662 175.036 260.669

3 Schimb internaţional 57.494 66.638 54.839 52.045 46.891
4 Abonamente 7.912 22.676 14.935 20.888 20.390
5 Donaţii 77.728 111.492 76.947 1.753.030 64.661
6 Cumpărătură 4.012 1.610 1.121 883 7.169
7 Achiziţii 11.079 9.290 11.178 12.000 6.300
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1.1.2 Donaţii şi donatori  
 

Conform unei îndelungate tradiţii a B.A.R., se observă că şi în anul 2012 donaţiile au 
constituit o sursă importantă de îmbogăţire a colecţiilor, volumul mare de documente 
provenite pe această cale nepermiţând decât prelucrarea parţială a acestora: amintim aici 
donaţia Mihai Drăgănescu (pe baza căreia s-a început organizarea unei săli de lectură cu 
acces direct la raft) sau donaţia Muşat Bodnărescu, primită în 2011, dar prelucrată integral 
abia în 2012.  S-au înregistrat în acest an 1.150 donaţii. Majoritatea donatorilor sunt instituţii 
sau personalităţi importante ale culturii române, precum: 

– instituţii: Ambasada Franţei, Ambasada Elveţiei, Ambasada Federaţiei Ruse, 
Ambasada Turciei, Academia de Studii Economice Bucureşti; Centrul de Excelenţă în 
Studiul Imaginii; Institutul de Cercetări Juridice; Institutul de istorie „Nicolae Iorga” 
din Bucureşti; Astra din Sibiu; Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iaşi; Institutul 
Cultural Român; Institutul Italian de Cultură; Institutul de Cercetări Economice şi 
Sociale „Gh. Zane” din Iaşi; Institutul Român de Teologie Ortodoxă din New York; 
European Observatory on Health Systems and Policies; Institutul „Elie Wiesel”; 
Comunitatea românilor din Elveţia; Patriarhia Română; Fundaţia Terra Nostra; 
Fundaţia Lövendal; Fundaţia Soros; Biblioteca Judeţeană „Ovid Densuşianu” - Deva; 
Biblioteca Bucovinei „I.G.Sbierea” din Suceava; B.C.U. „Mihai Eminescu” din Iaşi; 
B.C.U. „Lucian Blaga”, Cluj; Arhivele Naţionale ale României; Biblioteca Judeţeană 
„A. D. Xenopol” din Arad; Biblioteca Universităţii Oradea; Editura Herald; Editura 
Hasefer; Editura Ideea Europeană; Editura Irini; Editura Arefeană; ONU; 
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş; Universitatea Transilvania 
din Braşov; Universitatea de Vest din Timişoara; Universitatea „Ştefan cel Mare”  -
Suceava; Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu; Universitatea „Babeş-Bolyai” din 
Cluj; Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; Universitatea Dunărea de Jos - 
Galaţi; Universitatea Naţională de Muzică, Uniunea Cineaştilor din România; 
Mănăstirea Petru Vodă din Piatra Neamţ; Uniunea Arhitecţilor; Uniunea polonezilor 
din România; Muzeul Goleşti, Teatrul Naţional Bucureşti.  

– redacţii ale unor publicaţii periodice: Acolada, Agathos, Ararat, Argeş, Argeşul 
ortodox, Axioma, Balcanii şi Europa, BeWhare, Bucovina literară, Cafeneaua literară, 
Calitatea, Căminul românesc, Contemporanul, Creştinul azi, Cronica, Cronica română, 
Cultura, Curtea de Argeş, Diplomat club, Familia, Formula AS, Frontiera, Glasul 
Bucovinei, Învierea, Jurnalul literar, Luceafărul; Macedoneanul, Măsura, Nasa reci, 
Naţiunea, Oglinda literară din Focşani, Optoelectronics and Advanced Materials, 
Permanenţe, Prietenul albanezului, Pro Saeculum din Focşani, Regard, Revista de 
medicină legală, Revista nouă, Revista română de medicină dentară, România 
pitorească, Scena.ro, Sfera politicii, Tabor, Telegraful român, Tribuna, Vacanţe la ţară, 
Vestitorul ortodoxiei, Vitralii, Viaţa medicală, Viaţa românească, Ziarul Lumina.  

– membri ai Academiei Române: Mihai Drăgănescu (prin doamna Nora Rebreanu); 
Tiberiu şi Mihai Brediceanu (prin Sanda şi Petru Brediceanu); Petre Sergescu (prin 
Maria Magdalena Craifăleanu); Marcu Botzan (prin fiul său Tudor Botzan); Virgil 
Cândea (prin Ioana Feodorov); Ionel Haiduc, Dan Berindei, Marius Sala, Valentin I. 
Vlad, Ion Păun Otiman, Florin Filip, Răzvan Theodorescu, Gavril Ştrempel, Dan 
Munteanu, Mihai Cimpoi, Alexandru Surdu, Andrei Eşanu, Dan Dubina, Ioan 
Dumitrache, Victor Spinei, Viorel Bădescu. 

– Editura Academiei Române: oferă bibliotecii ca semnal 2 exemplare din toată 
producţia sa, asigurând vizibilitatea creaţiei ştiinţifice din sistemul Academiei Române 
şi nu numai, gest pentru care îi suntem deosebit de recunoscători. 
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– persoane private: Nicolas Catanoy, Camelia Dumitrescu, Mircea Morărescu, Şerban 
Nichifor, Sabine şi Dieter Fahl, Mariana Zavati Gardner, Paschalis M. Kitromilides, 
Dimitris Michalopoulos, Silvia Irina Zimmermann, Irina Livezeanu, Josef Sallanz, 
Dionysius Fota, Radu Lăzărescu, Gabriela Adameşteanu, Andrei şi Delia Marga, 
Nicolas Dima, Ovidiu Simionescu, Waldi Hörer, Viorica Nişcov, Mădălina Lascu, 
Liviu Groza, Ramona Fotiade, Ion Popescu-Sireteanu, Alexandru Stănciulescu-Bârda, 
Neculai I. Staicu-Buciumeni, Valeriu Pasat, Dorin Opriş, Nicolae Videnie, Iordan 
Datcu, Mircea Diaconescu, Doina Săvulescu, Aneta Stăvăruş, Geo Şerban.  

 
1.1.3 Achiziţii  
 

Deşi, din cauza constrângerilor financiare nu au fost numeroase, achiziţiile din sector 
particular sunt reprezentative prin unicitatea lor: 1 manuscris românesc de la sfârşitul 
secolului al XVIII-lea, 7 documente istorice, 1 desen (valoare totală 6.300 lei). 
 
1.1.4 Înregistrarea cărţilor nou intrate, separarea dubletelor şi constituirea stocurilor 

 
În 2012 au fost înregistrate în Aleph 500  13.138 titluri de carte unicat, s-au introdus 

stocurile în baza de date a 15.023 cărţi, s-au identificat 1.876 de dublete (prin căutarea în 
catalogul on-line, în fişierul clasic şi în cel de completări).  
 
1.2 Catalogarea şi indexarea documentelor 
 

Câteva date statistice privind aceste activităţi sunt prezentate în continuare. 
 
1.2.1 Catalogare, indexare pe subiecte şi clasificare, cărţi 
 
            Obiectiv                                       Indicator                              Realizare 

– Catalogare                                   16.000 cărţi                          19.886  -   123% 
– Indexare pe subiecte                   16.000 cărţi                          19.886   -   123% 
– Indexare CZU                               8.000 cărţi                            9.771   -   121% 
– Perfecţionare personal                         4 persoane                            6   -   150% 
– Participare în proiecte de C-D             4 persoane                            6   -   150% 

 
1.2.2 Catalogare, indexare şi clasificare, periodice 
 

– Au fost catalogate 464 titluri noi (441 in 2011) şi un total de 50.516 (47.641 în 2011) 
exemplare publicaţii periodice, dintre care: 
 intrări directe prin depozit legal 44.755 exemplare; 
 intrări directe prin abonament 5.761 exemplare; 
 intrări prin schimb internaţional 2.510 exemplare; 
 intrări prin donaţii 3.365 exemplare (dintre care 561 publicaţii ONU); 

– Au fost îmborderate şi trimise la depozitele de unicate 30.847 exemplare, 75 volume, 
117 CD-uri, iar la depozitul de dublete româneşti 6.930 exemplare de periodice, 10 
volume; 

– În sistemul de cataloage al Bibliotecii (Geografic, Alfabetic şi Topografic) s-au 
introdus 464 (441 în 2011) titluri; 

– Baza de date a fost actualizată şi completată cu 1.608 (1.624 în 2011) titluri: 
 469 titluri noi de periodice intrate; 

 7



 1.139 titluri de periodice vechi din depozitele Bibliotecii, reprezentând parte din 
proiectul „Retroconversia periodicelor româneşti”, aflat în derulare. 

 
1.3 Conservarea colecţiilor 

 
În depozitele de unicate existau, la data de 31 decembrie 2012, 1.039.464 volume 

monografii şi 405.880 volume publicaţii seriale conţinând 1.118.550 numere. 
– Au intrat în depozitele centrale 24.821 volume  monografii (creştere cu 10% 

comparativ cu 2011), 30.922 unităţi de bibliotecă publicaţii seriale (mai puţin cu 20% 
comparativ cu 2011) şi 117 CD-uri şi DVD-uri.  

– Depozitul Dublete periodice româneşti a primit şi a prelucrat 6.940 unităţi publicaţii 
seriale (mai puţin cu 20% comparativ cu 2011). 

– În scopul conservării au fost broşate/reparate 596 volume de monografii (mai puţin cu 
16 % comparativ cu 2011 ) şi au fost legate 9.594 unităţi de publicaţii periodice în 315  
volume (creştere 57%  comparativ cu 2011). 

– Au fost prelucrate 379 de cote dublete, urmând să fie predate la Depozitul de dublete.  
– Au fost actualizate listele cu publicaţiile aflate în bibliotecile uzuale ale sălilor de 

lectură Ioan Bianu şi N. N. Constantinescu. 
– S-a procedat la refacerea legăturii documentelor care au suferit deteriorări, ca urmare a 

utilizării intense sau a unei structuri deficitare, realizarea de sisteme de protecţie (cutii, 
mape, casete, plicuri), a fost legată arhiva, au fost confecţionate agende şi legitimaţii, 
s-au tăiat la format permise, fişe şi buletine de împrumut; s-a acordat sprijin în 
realizarea expoziţiilor organizate atât de către Biblioteca Academiei Române cât şi de 
către Academia Româna prin confecţionarea efectelor publicitare: 
 Legare: 359 cărţi, 269 ziare, 7 dicţionare, 45 reviste, 80 registre, 29 acte contabile; 
 Broşare: 468 cărţi, 200 ziare, 10 bonuri magazie; 
 Confecţionare: 36 legitimaţii, 4 condici, 18 casete, 210 mape, 18 paspartuuri 

tablou; 
 Tăiere la format: 56.550 buletine de  împrumut, 743 material publicitar pentru 

expoziţii (etichete, invitaţii, pliante, afişe); 
 Poleire: 300 ziare, 34 registre, 56 reviste, 337 cărţi, 7 dicţionare, 4 condici, 29 acte 

contabile; 
 Recondiţionare integrală: 28 cărţi foarte uzate; 
 Întocmire: 5 dosare de restaurare; 
 Restaurare corp carte şi legătură: 5 cărţi; 
 Restaurare legătură: 1 carte expusă cu ocazia evenimentului 145 de ani  de la 

înfiinţarea Bibliotecii; 
 Pentru Academia Română au fost broşate 17 registre. 

 
1.4 Digitizarea documentelor 
 

– Prezervarea electronică a periodicelor româneşti din perioada interbelică: au fost 
scanate, prelucrate şi arhivate, în anul 2012, 180.000 imagini reprezentând 13 titluri de 
periodice: Basarabia (Bucureşti, Chişinău, 1941), Bucovina (Cernăuţi, 1941-1944), 
Cuget clar (Bucureşti, 1929-1936), Cuget clar (Noul Sămănător) (Vălenii de Munte,  
1936-1940), Libertatea (Orăştie, 1902-1938, 1940-41), Lumea românească (Bucureşti, 
1937-1939), Revista Fundaţiilor Regale (Bucureşti, 1934-1947), Revista presei 
(minoritare) (Bucureşti, 1928-1943), Timpul (Bucureşti, 1889-1890; 1898-1924, 1947-
1948), Universul (Bucureşti, 1886-1950), Viaţa (Bucureşti, 1941-1944), Viaţa 
Basarabiei (Chişinău, 1932-1937), Victoria (s.l., 1942). 
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– Prezervarea electronică a fondului de carte românească, Biblioteca digitală a României 
http://www.dacoromanica/; au fost scanate, prelucrate, arhivate şi publicate, în anul 
2012,  500 de volume. 

– Prezervarea electronică a fondului de gravuri, hărţi, desene, partituri muzicale şi 
fotografii: 3.115 piese digitizate (în Aleph 500, cu link la imagine). 

 
 
1.5 Utilizarea colecţiilor 
 

– Total permise eliberate/vizate: 2.437 (2.576 în 2011, 2.239 în 2010) din care:  
 1.386 utilizatori reînscrişi (43,13%); 
 1.051 utilizatori nou înscrişi (56,87%); 

– Total vizite în sălile de lectură şi de referinţe: 29.831 (29.674 în 2011, 24.344 în 
2010); 

– Total documente consultate în sălile de lectură Ion Bianu şi N.N. Constantinescu: 
 85.730 volume monografii (83.682 în 2011); 
 88.292 volume periodice, conţinând 1.975.812 numere (77.733 respectiv 

1.943.325, în  2011); 
– Total documente  împrumutate: 

 1.027 volume monografii împrumutate la domiciliu (630 în 2011, 775 în 2010), 
din care 1.015 restituite depozitelor de publicaţii; 

 174 monografii pentru împrumut internaţional, din care 174 restituite 
compartimentului Împrumut internaţional; 

 6 monografii împrumutate altor biblioteci, prin Împrumut interbibliotecar; 
– Prin biroul de împrumut internaţional, s-a răspuns în anul 2012 la 287 de cereri (256 în 

2011, 255 în 2010):  
 au fost solicitate de la diverse biblioteci din străinătate, pentru cercetătorii români, 

218 titluri (184 cărţi şi  34 articole) (faţă de 195 în 2011);  
 au fost onorate 69 de cereri din străinătate pentru documente aflate în colecţiile 

Bibliotecii (44 articole, 24 cărţi, 1 manuscris), (în raport cu 61 de soluţionări în 2011). 
– Reproduceri 

 Scanarea a 1.680 de imagini dintr-un număr de 73 de titluri (cărţi şi periodice);  
 Scanarea a 216 gravuri şi desene format A3, A2 şi A1; 
 Scanarea a 220 hărţi format A2 şi A1; 
 Total reproduceri Xerox pentru Bibliotecă: 43.400 pagini (54.567 în 2011). 

– Total reproduceri transmise prin e-mail: 
 73 împrumuturi electronice, trimise la 52 de solicitanţi; 
 265 scanări realizate pe scanerul din sala de lectură N.N.Constantinescu; 
 212 pagini printate pentru cititorii sălii N.N. Constantinescu. 

– Total vizitatori care au solicitat tranzacţii de referinţe: 13.925 
– Total tranzacţii de referinţe oferite direct utilizatorilor: 14.537 (13.456 în 2011, 11.366 

în 2010), din care:  
 1.357 au fost informaţii primare;  
 13.180 referinţe bibliografice; 

– Total referinţe la distanţă: 
 234 referinţe prin telefon;  
 376 referinţe prin e-mail. 
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1.6 Elaborarea bibliografiilor naţionale 
 

– Grupul de lucru la Bibliografia Naţională Retrospectivă a Cărţii: 
 Bibliografierea cărţilor tipărite pe teritoriul românesc, în limba română, indiferent 

de autor şi locul apariţiei, precum şi cărţile autorilor români, indiferent de limba şi 
locul în care au apărut, pentru perioada 1919-1952. Pentru literele B, C, D, E, 
bibliografierea se realizează în baza BIB, în principal, utilizând Catalogul-fişier 
BAR, dar folosind şi cataloagele electronice ale altor biblioteci, dicţionare, 
enciclopedii, pagini web, în vederea realizării programului Bibliografia 
retrospectivă a cărţii (peste 4.000 de înregistrări în baza BIB); 

 Completarea Bibliografiei Româneşti Moderne în baza BIB cu informaţii 
bibliografice din izvoare tipărite, din colecţiile electronice ale altor biblioteci sau 
pagini web; 

 Elaborarea înregistrărilor de autorităţi în baza RAL 10 a catalogului electronic al 
BAR pentru autorii specifici, identificaţi în baza de date BIB (peste 200 de 
înregistrări de autorităţi); 

 Corectura textului OCR-izat din BRM, vol. II şi III, în vederea afişării on-line prin 
intermediul aplicaţiei SIMBNR (www.biblacad.ro/seminarii/SIMBNR.pdf), Sistem 
Integrat pentru Managementul Bibliografiei Naţionale Retrospective: 1508-1918 
(www.amlib.info/img/userfiles/file/bibliografia_retrospectiva.pdf) 
 

– Grupul de lucru la Bibliografia Naţională Retrospectivă a Periodicelor: 
 Bibliografierea periodicelor, literele G-L şi literele de legătură, pentru perioada: 

1931-1935, activitate ce a constat în diseminarea informaţiei din 140 colecţii 
(10.000 de numere).  

 Editarea lucrării de specialitate Publicaţiile Periodice Româneşti Volumul V, 
Partea a II-a, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012. 
(http://www.acad.ro/bdar/galeriiFoto/foto2012-1210St7.php) 
 

– Grupul de lucru la Bibliografia specială Mihai Eminescu: 
 Prospectarea a 22 colecţii de periodice (aproximativ 600 numere şi 50 de volume), 

perioada 1990-2005, redactarea şi editarea informaţiei (introducerea şi repartizarea 
datelor în fişiere specializate, organizate tematic); 

 Revizuirea şi actualizarea informaţiei deja structurate; 
 Corectura finală a Bibliografiei speciale Mihai Eminescu în vederea afişării pe 

site-ul Bibliotecii Academiei Române. 
 
1.7.  Îmbogăţirea colecţiilor speciale 
 
1.7.1 Manuscrise, carte rară 
 

Au fost realizate următoarele activităţi: 
– Achiziţii: Întocmire referate de achiziţie manuscris românesc Paolo Sebastiano 

Medici, Ritus ac mores Hebraeorum italico idiomati rifutati..., Veneţia, 1780 
(traducerea în limba română a ediţiei greaceşti), 8 documente istorice (1814-1837), 
Corespondenţă Mircea Eliade către Şerban Nichifor, manuscrisul operei comice în 3 
acte Pasărea albastră; 

– Fondul de corespondenţă: Redactare 462 fişe din fondul Tudor Vianu, catalogare 200 
fişe şi verificare fişe catalogate 90 scrisori din fondul de corespondenţă G. T. 
Kirileanu; 
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– Fondul de carte rară: corectură pentru carte rară (21 fişe); 55 de înregistrări cărţi rare 
nou intrate în fond provenite din achiziţii noi (de la dna Cristiana Salaoru şi dna 
Georgeta Filitti) sau din depozitele generale ale B.A.R. şi exterioare (Casa Academiei, 
Depozitul Coresi); procese-verbale de predare-primire între depozite, trecerea acestora 
în registrul de achiziţii, în registrul inventar şi în cel de gestiune, trierea a 35 de cote, 
din depozitele generale, a volumelor aparţinând avangardei istorice cu caracteristici de 
carte rară şi catalogarea acestora; 

– Fondul de Carte românească veche: corectură fişe CRV (baza ORB): 25 cote; 
– Fondul de arhivă: ordonarea materialelor de arhivă şi corespondenţă donate de 

prozatorul şi publicistul Dumitru Ţepeneag (14 mape), reorganizarea fondului George 
Georgescu (7 mape); 

– Fondul Virgil Cândea: catalogare 950 titluri, inventariere 270 titluri, întocmirea de 
cataloage individuale ale fondurilor Dimitrie Cantemir, Virgil Cândea, Ezoterica; 

– Biblioteca virtuală Mihai Eminescu: catalogare manuscrise (Ms. Rom. 2259): ff. 323-
360 (38 file), 21 fişe noi; 

– Biblioteca virtuală Colecţia de peceţi (stabilirea fişei de catalogare; documentare, 
cercetare, 10 fişe) (http://www.biblacad.ro/galeriiBAR/ex02.html); 

– Valorificare colecţii: 
 Sala de lectură Panaitescu-Perpessicius a fost frecventată de  3.510 cititori (vizite) 

(2.218 în 2010), cărora li s-au pus la dispoziţie 2.582 volume manuscrise, 1.140 
volume cărţi româneşti vechi şi rare, 360.818 piese de arhivă, 140.392 piese de 
corespondenţă, 19.668 documente istorice, 1.200 volume carte, 417 volume 
pieriodice, 475 inventare şi 599 fotocopii; a fost completată biblioteca uzuală; 

 Cititorii au beneficiat de activităţi de îndrumare bibliografică, oferire de informaţii 
diverse, asistenţă în utilizarea bazelor de date ale bibliotecii şi a diverselor 
cataloage; 

 Cabinetul de lucru Virgil Cândea a fost frecventat de 687 (561 în 2011) cititori 
(vizite), care au avut acces direct la cele 2.400 de volume aflate pe rafturi şi cărora 
li s-au pus la dispoziţie alte 603 volume din depozitele generale. 

 În cadrul Depozitului de manuscrise, carte rară au fost efectuate diverse lucrări de 
inventariere a fondurilor de manuscrise, carte rară, carte românească veche şi 
documente istorice şi, în afara materialului servit pentru sala de lectură, au fost 
servite 742 manuscrise, 222 cărţi româneşti vechi şi rare, 2.360 piese de arhivă, 
5.700 piese de corespondenţă, 3.233 documente istorice, 57 de fotocopii şi 50 de 
inventare pentru expoziţii şi vizite. 

 Restaurări:  572 file din manuscrise şi cărţi rare, 297 piese de corespondenţă,  10 
documente istorice, s-au restaurat pentru sălile de lectură Dumitru Panaitescu-
Perpessicius şi Virgil Cândea un număr de 5 cărţi aparţinând fondului cu acces 
liber la raft. 

 Reproduceri digitale: 1.737 imagini din diferite manuscrise şi cărţi rare 1.437 
imagini din arhive, 47 imagini piese de corespondenţă, 1.426 imagini de 
documente. 

 Scanare pentru prezentarea colecţiilor în expoziţii/proiecte: 43 de manuscrise 
greceşti, 10 manuscrise orientale, 5 manuscrise româneşti (Radu Zugravu, Picu 
Pătruţ).  

 Scanare materiale din depozitele generale pentru platforma DACOROMANICA, 
500 volume. 

 Activităţi de administrare a volumelor din ediţia facsimilată Mihai Eminescu. 
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1.7.2 Stampe, hărţi, muzică 
 
Au fost desfăşurate următoarele activităţi: 

– Primire donaţii: 530 de unităţi de bibliotecă; 
– Achiziţii: 4 referate de achiziţie - 1 obiect achiziţionat; 
– Inventariere: 1.623 unităţi de bibliotecă; 
– Catalogare: 239  fişe în Aleph 500; 
– Conservare: restaurarea a 4 piese; 
– Prezervarea colecţiilor prin scanare: 2.300 unităţi de bibliotecă 
– Digitizare documente: 3.115 piese digitizate (în Aleph cu link la imagine); 
– Utilizare colecţii: 1.021 utilizatori serviţi la sală cu 6.000 cărţi poştale, 3.800 

fotografii, 15 albume de fotografii, 150 hărţi şi planuri de moşie; 
– Total documente împrumut expoziţional: 143 unităţi de bibliotecă 

 
1.7.3 Numismatică 
 
Au fost desfăşurate următoarele activităţi: 

– Cercetări în domeniul numismaticii elenistice vest-pontice şi a celei romane; 
– Reevaluarea, redatarea, reatribuirea unor emisiuni de monede de aur vest-pontice de 

tip Alexandru cel Mare şi Lysimach; 
– Determinarea detaliată a lotului de monede de aur greceşti şi romane din donaţia ing. 

C. Orghidan în vederea publicării sale; 
– Analize XRF asupra unor categorii specifice de monede de aur (celtice, medalioane 

romane târzii, monede ptolemaice autentice, dar şi analiza asupra unor piese 
suspectate de a fi falsuri antice sau moderne; 

– Fişarea şi fotografierea celor circa 600 monede de aur greceşti şi romane din colecţia 
Orghidan în vederea clasării lor; 

– Dezvoltarea site-ului Societăţii Numismatice Române (www.snr+1903.ro); 
– Vizitatori înregistraţi: 57 persoane, vizite circa 300; 
– Elaborarea de studii şi articole de profil publicate în reviste de maximă vizibilitate 

internaţională, precum şi realizarea volumului „Monedele de aur greceşti şi romane 
din colecţia ing. C. Orghidan”, în seria Tezaurul Academiei Române 
(http://www.biblacad.ro/Tezaur.html ). 

 
1.8 Informatizare 
 
Au fost desfăşurate următoarele activităţi: 

– Administrarea în limitele bunei funcţionări a reţelei şi echipamentelor IT; 
– Repunerea în funcţiune a reţelei wireless la sala de lectura D. Panaitescu-Perpessicius, 

la aula I. H. Rădulescu şi izolarea acesteia din motive de securitate;  
– Întocmirea documentaţiei  necesare şi  participarea la discuţii tehnice în vederea 

schimbării vechiului aparat de aer condiţionat care s-a defectat, cu unul nou; 
– Monitorizarea echipamentelor audio-video în aula I. H. Rădulescu, administrarea şi 

supravegherea sălii de expoziţie Th. Pallady; se impune securizarea şi dotarea sălii de 
expoziţie Th. Pallady în vederea organizării unor expoziţii permanente; 

– Perfecţionarea continuă a serviciilor oferite de Sistemul Integrat de Bibliotecă Aleph 
500 atât catalogatorilor cât şi cititorilor; 
 Documentare în vederea elaborării şi optimizării machetelor de catalogare a 

resurselor speciale: stampe, fotografie, audio/video, microfilm; 
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 Elaborarea tehnologiei optime de scanare şi prelucrare a materialelor speciale: 
manuscrise, hărţi, artă plastică; 

– Servicii de consultanţă în domeniul Aleph 500 oferite catalogatorilor din BAR în 
colaborare cu echipa de suport Aleph, ExLh,  Budapesta; 

– Rezolvarea incidentelor apărute în Aleph 500 în colaborare cu echipa de suport Aleph, 
ExLh,  Budapesta prin modalitatea raportării acestor incidente în format electronic pe 
site-ul ExLibris; 

– Finalizarea versiunii în limba engleza a site-ului BAR în colaboare cu un colectiv de 
experţi în limba engleza din cadrul personalului BAR 
(http://www.biblacad.ro/eng_index.html); 

– Întocmirea  fişierelor de autoritate - nume de persoane - în baza RAL 10: 725 (inclusiv 
pentru Proiectul Byzantion), actualizarea în baza RAL 01 a celor 725 înregistrări 
bibliografice ale autorilor respectivi, deblocarea a 1.330 înregistrări prin schimbarea 
nivelului de acces al catalogatorului;  

– Întocmirea listei cu cărţile străine intrate în BAR în perioada 01.01- 31.12.2011 (320 
pag.);  

– Gestionarea poştei electronice oficiale a BAR prin: analizare, redirecţionare şi 
răspunsuri punctuale pentru 27 de cititori care au solicitat informaţii bibliografice prin 
scanare, xeroxare şi expediere directă; 

– Administrarea şi operarea centralei telefonice automate şi răspunsuri la solicitările 
telefonice curente; 

– Secretariat: 5.480 de înregistrari în registrul de intrare-ieşire, multiplicare documente 
şi alte materiale, clasare şi îndosariere a documentelor instituţiei, informaţii cu caracter 
general pentru utilizatori, redirecţionare mesaje, editare documente. 

– Întocmirea propunerilor de buget pentru 2013 atât pentru înlocuirea calculatoarelor 
ultrauzate (şi moral şi fizic) cât şi achiziţionarea de licenţe pentru programele necesare 
şi anume: 
 achiziţionarea a 60 de calculatoare noi cu licenţe, pentru schimbarea măcar a unei 

părţi din cele 100 de staţii de lucru vechi din 2001, achiziţionarea de periferice şi 
reţelistică, achiziţionarea de software necesar personalului bibliotecii; 

 ocuparea în condiţiile legii a postului de programator, vacantat prin pensionare. 

 

1.9 Activităţi de suport 
 

S-au desfăşurat următoarele activităţi: 
– Ascensoare: reautorizarea funcţionării celor 11 ascensoare, întreţinerea în stare de 

funcţionare continuă şi în siguranţă a acestora. 
– Centrala termică: executarea de lucrări necesare în vederea autorizării funcţionării 

cazanelor de apă caldă, înlocuirea supapei de siguranţă reglabilă la boiler; efectuarea 
de reglaje la cele 3 arzătoare şi măsurători noxe. 

– Instalaţia de utilizare a gazelor naturale: s-a realizat verificarea tehnică periodică a 
instalaţiei şi remedierea defecţiunilor constatate. 

– Activităţi privind prevenirea şi stingerea incendiilor - P.S.I.: s-a continuat colaborarea 
cu S.C. Multiprotcons S.R.L. pentru asigurarea activităţii de P.S.I. în cadrul B.A.R., au 
fost încărcate şi verificate 144 stingătoare aflate în dotarea B.A.R.. 

– Activităţi privind securitatea şi sănatatea în muncă - S.S.M.: întocmirea, completarea, 
actualizarea documentelor de organizare a activităţii de securitate şi sănătate în muncă 
şi de executare a activităţilor de prevenire şi protecţie pe baza de contract. 

 13

http://www.biblacad.ro/eng_index.html


– Asigurarea pazei externalizate a Bibliotecii Academiei Române precum şi a 
depozitelor de dublete din str. Plutaşilor şi str. Coresi, sector 1, Bucureşti. 

– Verificări PRAM (verificarea prizelor de pământ): încheierea şi urmărirea derulării 
contractului de prestări servicii privind măsurarea rezistenţei de dispersie a instalaţiilor 
de protecţie împotriva electrocutării şi eliberarea buletinelor PRAM. 

– Parc auto: asigurarea autoturismelor B50XON, B76VZI şi a ITP-ului acestora, 
întocmirea lunară a Fişelor activităţii zilnice conform Foilor de parcurs. 

– Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor interioare şi exterioare, activităţi de reparaţii şi 
întreţinere curentă a clădirii instituţiei şi a instalaţiilor aferente.  

– Acţiuni de inventariere: 
 întocmirea Raportului de evaluare pentru bunurile mobile (mijloace fixe şi obiecte 

de inventar) aflate în patrimoniul B.A.R., cu realizarea inventarierii acestora; 
 întocmirea Raportului de evaluare pentru imobilul cu depozitul de dublete aflat în 

str. Ion Maiorescu, nr. 9, sector 2, Bucureşti aflat în patrimoniul B.A.R.; 
 atribuirea numerelor de inventar pentru mijloace fixe şi obiecte de inventar 

începând cu 1;  
 întocmirea Registrului de inventar al mijloacelor fixe şi cel al obiectelor de 

inventar;  
 întocmirea listelor de inventariere pe camere pentru preluarea în subgestiune de 

către responsabilii camerelor a bunurilor inventariate; 
– Cadastru imobile: executarea lucrărilor de cadastru la depozitul de dublete situat în 

Bucureşti, str. Ion Maiorescu, nr. 9, sector 2. 
– Alte activităţi: 

 încheierea Contractului de dare în administrare a clădirii în care Biblioteca 
Academiei Române îşi desfăşoară activitatea; 

 întocmirea Planului de achiziţii al instituţiei;  
 dezinsecţia spaţiilor din cadrul B.A.R., precum şi deszăpezirea căilor de acces, 

aleilor şi acoperişului clădirii.   
 
2. Evoluţia instituţiei în perioada raportată 

 
2.1 Colaborare cu instituţii/organizaţii culturale 
 
2.1.1 Colaborarea cu instituţiile/organizaţiile din ţară 
 

– Institute de cercetare subordonate Academiei Române: colaborare instituţională;  
– Asociaţia Bibliotecarilor Români: continuare colaborare profesională pentru: 

 Alcătuirea Ghidului de catalogare sub egida A.B.R.; 
 Reuniuni ale Grupului Lives-RO în cadrul Secţiei de Catalogare - Indexare. 

–  Arhivele Naţionale ale României: colaborare instituţională în vederea recuperării a 
1.996 de pachete de documente istorice, aflate în regim de custodie din 1979. 

– Biblioteca Metropolitană Bucureşti: continuare colaborare institutionala în proiectul 
Dacoromanica. 

– Biblioteca Naţională a României consultări reciproce pe probleme metodologice şi 
organizatorice. (http://www.bibnat.ro/) 

– Biblioteci universitare şi biblioteci publice, colaborare instituţională:  
 Biblioteca Centrală Universitară Carol I, Bucureşti consultări reciproce pe 

probleme metodologice şi organizatorice (http://www.bcub.ro/); 
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 Biblioteca Universităţii Transilvania din Braşov la organizarea conferinţei 
internaţionale Biblio 2012 (http://webbut.unitbv.ro/biblio2012/ ); 

 Biblioteca Universităţii Lucian Blaga din Sibiu la realizarea de proiecte 
internationale (http://www.ulbsibiu.ro/ro/biblioteca/); 

 Biblioteca Centrală Universitară din Iaşi;  
 Biblioteca Universitară din Piteşti; 
 Biblioteca Facultăţii de Medicină;  
 Biblioteca Judeţeană Brăila. 

– ICI - Institutul Naţional de CDI în Informatică (www.ici.ro) 
– S.C. Institutul pentru Tehnică de Calcul S.A.: în proiectul BYZANTION - Byzantine 

and Post-Byzantine landmarks of Manuscript Illuminations (http://byzantion.itc.ro ).   
– Firma SIVECO România: în proiectul european STUDITE - Les manuscripts et les 

reliures byzantines (http://www.studite.org/ ) şi la evenimentul BAR 145. 
– Serviciul de telecomunicaţii  speciale (http://www.stsnet.ro):  la întreţinerea conexiunii 

internet a BAR şi la diferite evenimente care necesitau calificare înaltă în domeniul 
IT&C. 

– Muzee şi instituţii culturale, cu care s-a realizat colaborare profesională la proiecte 
expoziţionale: 
 Muzeul Naţional de Artă al României: 1 expoziţie; 
 Muzeul Naţional de Istorie a României: 1 expoziţie; 
 Muzeul Naţional al Satului Dimitrie Gusti: 1 expoziţie; 
 Muzeul Naţional Cotroceni: 1 expoziţie; 
 Muzeul de Artă din Braşov: 1 expoziţie; 
 Colegiul Naţional  Andrei Şaguna din Braşov: Sala academicienilor; 
 Complexul Muzeal Naţional Moldova: completarea expoziţiei de bază din cadrul 

Muzeului Memorial Alexandru Ioan Cuza de la Ruginoasa; 
 Muzeul de Artă din Craiova: completarea expoziţiei de bază; 
 Muzeul Judeţean Giurgiu: 1 expoziţie; 
 Institutul de Istoria Artei G. Oprescu: 1 expoziţie; 
 Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu: fotografii  pentru expoziţii şi 

cataloage - Ion Mincu,  Henriette Delavrancea şi C. Olănescu. 
– Institutii din domeniul numismaticii: organizare simpozion naţional �i congres internaţional  

 Institutul de Arheologie Vasile Pârvan din Bucureşti;   
 Muzeul Naţional de Istorie al României;   
 Societatea Numismatică Română; 
 Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor. 

– Biblioteca Astra Sibiu şi Universitatea de Arte George Enescu: în cadrul proiectului 
A.F.C.N.: Valorizarea patrimoniului muzical bizantin din manuscrisele Bibliotecii 
Academiei Române 
(http://www.agentiadecarte.ro/2012/10/%E2%80%9Cmelosul-manuscriselor-
bizantului%E2%80%9D-la-biblioteca-academiei-romane/). 

– Firmele SYSGENIC şi CCS: în vederea conceperii unui proiect de valorificare digitală 
a presei interbelice româneşti prin accesare de fonduri structurale. 

– Institutul  Naţional  al  Patrimoniului, în etapele iniţiale ale constituirii consorţiului  
AthenaPlus: în vederea participării comune la proiectul european cu acelaşi nume  

– Biblioteca Judeţeană Cluj-Napoca: în vederea participării comune la proiectul 
european   Europeana 1914- 1918. Community Collection Days 
 http://www.europeana1914-1918.eu/en.  
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2.1.2 Colaborarea cu partenerii externi 
 
2.1.2.1 Schimbul internaţional de publicaţii 
 

Colaborarea instituţională, în cadrul schimbului internaţional de publicaţii, se desfăşoară 
cu biblioteci şi alte instituţii, respectiv cu 442 parteneri din 63 de ţări. 

Statistica schimburilor se prezintă astfel:  
– Cărţi: primite 392 exemplare, trimise 23 exemplare; 
– Periodice: primite 3.425 ex., trimise 23.375. 
Precizări: 
– Publicaţiile trimise reprezintă totalul publicaţiilor expediate de Biblioteca Academiei 

Romane atât partenerilor Bibliotecii cât şi partenerilor redacţiilor revistelor din 
sistemul Academiei Române; 

– Cărţile şi periodicele primite reprezintă numai acele publicaţii sosite direct pe adresa 
Bibliotecii nu şi pe cele primite direct de către redacţii; 

– Ca urmare a măsurilor organizatorice privind activitatea de schimb internaţional de 
publicaţii, unde se constataseră grave rămâneri în urmă (de câţiva ani) în expedierea 
publicaţiilor, s-a reuşit ca expedierea majorităţii titlurilor să fie la zi. 

 
2.1.2.2 Parteneri în proiectele şi acţiunile culturale 
 

– Proiectul european Europeana Libraries - Aggregating digital content from Europes 
libraries a avut drept parteneri 25 de mari biblioteci din 14 ţări europene: 
(http://ec.europa.eu/information_society/apps/projects/factsheet/index.cfm?project_ref
=270933) 
 KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK - Netherlands, partener principal;  
 BAYERISCHE STAATSBIBLIOTHEK - Germany;  
 STICHTING EUROPEAN DIGITAL LIBRARY - Netherlands;  
 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN - Belgium;  
 BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMANE - Romania;  
 ROB DAVIES MDR PARTNERS - United Kingdom;  
 LLYFRGELLGENEDLAETHOL  CYMRU - United Kingdom;  
 STICHTING LIBER - Netherlands;  
 TRINITY COLLEGE DUBLIN - Ireland;  
 UNIVERSITAET WIEN - Austria;  
 UNIVERSITEIT GENT - Belgium;  
 UNIVERSITY COLLEGE LONDON - United Kingdom;  
 THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD - 

United  Kingdom;  
 TARTU ULIKOOL - Estonia;  
 UPPSALA UNIVERSITET - Sweden;  
 THE WELLCOME TRUST LIMITED - United Kingdom;  
 CONSORTIUM OF EUROPEAN RESEARCH LIBRARIES - United Kingdom;  
 LOUGHBOROUGH UNIVERSITY ENTERPRISES LTD - United  Kingdom;  
 INSTITUTO SUPERIOR TECNICO - Portugal;  
 ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA - Hungary;  
 LUNDS UNIVERSITET - Sweden;  
 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID - Spain;  
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 ZENTRALBIBLIOTHEK ZÜRICH - Switzerland;  
 UNIVERZITET U BEOGRADU - Serbia;  
 UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU - Romania.  

– Pentru proiectul european STUDITE - Les manuscrits et relieures byzantines 
(http://www.studite.org/ ), Biblioteca Academiei Române a avut drept parteneri: 
 Centre de Conservation du Livre (Arles - Franţa), partener principal; 
 Laterna Magica (Ungaria); 
 International Academic Projects (Marea Britanie); 
 The National Hellenic Research Foundation (Grecia);  
 EURelations (Italia). 

– Pentru proiectul european Creşterea calităţii serviciilor de bibliotecă specializate în 
relaţia cu publicul tânăr, din programul Leonardo da Vinci, Biblioteca Academiei 
Române, partener principal, a avut drept parteneri: 
 Biblioteca Universităţii Cordoba;   
 Biblioteca Sagrada Familia din Barcelona;    
 Biblioteca Vapor Vell de Barcelona;  
 Biblioteca Jaume Fuster din Barcelona;   
 Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra de Barcelona;  
 Biblioteca Publică de Stat din Tarragona;  
 Biblioteca de Andalucia din Granada;  
 M.E.P. Europrojects Granada.  

– Muzeul Holocaustului din Washington: colaborare contractuală în cadrul proiectului 
comun de prezervare electronică a Periodicelor româneşti din perioada interbelică. 

– Pentru cercetări în domeniul  numismaticii s-a colaborat cu: 
 American Numismatic Society;  
 British Museum, Department of Coins and Medals; 
 Fitzwilliam Museum, Department of Coins and Medals. 

– Fundaţia Europeana şi reţeaua Europeana Network: colaborare în  vederea  unei 
diseminări mai bune la nivel naţional şi internaţional a posibilităţilor de utilizare a 
conţinutului bibliotecii virtuale Europeana, a proiectelor şi politicii culturale 
îmbrăţişate de aceasta. 

– Din iunie 2012 Biblioteca Academiei Române a devenit membru cu drepturi depline a 
reţelei Europeana Network (http://pro.europeana.eu/network), participând la 
activităţile şi proiectele acesteia: 
 colaborare, în cadrul evenimentului Community Collection Day, Ieper, Belgium, 

training pentru personal din Biblioteca Academiei Române aferent proiectului 
Europeana 1914-1918, cu: In Flanders Fields Museum, Ieper, Belgia, cu Oxford 
University Library IT Services şi cu  Europeana; 

 colaborare cu Biblioteca Naţională a Cehiei în etapa iniţială de constituire a 
consorţiului Historical Europeana, în vederea depunerii cererii de finanţare a 
proiectului cu acelaşi nume. 

– Pentru organizarea evenimentului, omagial, internaţional dedicat savantului Radu 
Bălescu, 20-22 septembrie 2012, (http://www.biblacad.ro/Radu%20Balescu.html) s-a 
colaborat cu 3 instituţii belgiene: 
 Biblioteca Universităţii Catolice din Leuven;  
 Academia Regală a Belgiei;  
 Universitatea Liberă din Bruxelles.  
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2.2 Participarea la proiecte/programe naţionale, europene sau internaţionale 
 

2.2.1 Proiectele internaţionale 
 

– Les manuscrits et reliures byzantines, le projet STUDITE; Grant A.N.-2011 0960/ 
001/ 001, CU7-COOP7, CULTURE PROGRAMME (http://www.studite.org/); 
Coordonator Franţa - Centre de Conservation du Livre, ţări partenere: Anglia, Grecia, 
Italia, România, Turcia şi Ungaria; perioada mai 2011- mai 2013; buget aprobat 
29.250 euro (cofinanţare 50%); coordonator din partea BAR: Gabriela Dumitrescu. 

– Aggregating digital content from Europe¢s libraries, project Europeana Libraries; 
Grant A. N. 270933; Coordonator Olanda - Koninklijke Bibliottheek, parteneri: 25 
mari biblioteci din 14 ţări europene; perioada ianuarie 2011 - decembrie 2012; buget 
aprobat 70.000 euro (cofinanţare 20%); coordonator din partea BAR: Cătălina 
Macovei. 

– Creşterea calităţii serviciilor de bibliotecă specializate în relaţia cu publicul tânăr 
proiect european LLP-LDV/PLM/2011/RO/236; Coordonator Biblioteca Academiei 
Române, 8 parteneri din Spania, perioada iunie 2011 - octombrie 2012; buget aprobat 
40.752 euro (cofinanţare 20%); responsabil: Iuliana Delia Bălăican. 

– Scanarea periodicelor româneşti din perioada interbelică - proiect desfăşurat în 
colaborare cu Muzeul Holocaustului din Washington, perioada 2008-2012, 
coordonator BAR: Dr. Măriuca Stanciu. 

– Cronica Basarabiei (1918-1944) - proiect în colaborare cu Agenţia Naţională 
Moldpress (Republica Moldova). Proiect realizat de: Radu Aman, Lucia Ioniţă, Bianca 
Stanciu,  Silvia Manta,  Silvia Dascălu  
(http://www.europalibera.org/content/article/24771708.html ). 

– Campania de promovare a bibliotecilor - Biblioteca de lângă tine, proiect ABR/ 
ANBPR, susţinut de Asociaţia Bibliotecilor Americane; responsabil din partea BAR: 
Mihaela Dragu 
http://www.abr.org.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=200%3Aca
mpanie-abr-anbpr-de-promovare-a-bibliotecilo&catid=22%3Acomunicate&lang=ro ) 

 
2.2.2 Proiectele naţionale 

 
– BYZANTION - Byzantine and Post-Byzantine Landmarks of Manuscript 

Illuminations, în parteneriat cu S.C. Institutul pentru Tehnică de Calcul S.A., proiect 
din Programul UEFISCDI http://www.cndi.ro/wp-content/uploads/2012/06/T2-D9.pdf  
(evaluat internaţional), perioada 2012-2015, buget BAR 900.000 lei, director de 
proiect Cornel Lepădatu, BAR partener principal, coordonatori: Măriuca Stanciu, 
Gabriela Dumitrescu.  

– DACOROMANICA - Biblioteca digitală a României, în parteneriat cu Biblioteca 
Metropolitană Bucureşti, în desfăşurare din anul 2007 (http://www.dacoromanica.ro/). 

– SIMBNR - Sistem integrat pentru managementul bibliografiei naţionale 
retrospective (1508-1918) în format on-line (http://www.biblacad.ro/bnr/index.html) 
început în anul 2008, Serviciul Bibliografie Naţională.  

– Legătura cărţii româneşti vechi - între Bizanţ şi Occident, proiect cultural în 
colaborare cu editura SAPIENTIA PRINCIPIUM COGNITIO, finanţat de 
Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN): Gabriela Dumitrescu, Luminiţa 
Kövari.  

– Valorizarea patrimoniului muzical bizantin din manuscrisele deţinute de Biblioteca 
Academiei Române, proiect AFCN, septembrie - noiembrie 2012, în parteneriat cu 
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Asociaţia Nectarie Protopsaltul: Gabriela Dumitrescu, Luminiţa Kövari, Delia 
Bălăican.  

– Enciclopedia Literaturii Române Vechi, în parteneriat cu Institutul de Istorie şi 
Teorie Literară G. Călinescu: Serviciul Manuscrise Carte-Rară 
(http://www.flickr.com/photos/biblacad/8091199161/ ). 

– Dicţionarul Scriitorilor Români, în parteneriat cu Institutul de Istorie şi Teorie 
Literară G. Călinescu: Serviciul Manuscrise Carte-Rară  
(http://www.institutulcalinescu.ro/despre.php ). 

 
2.2.3 Documentare, analiză, marketing internaţional 
 

– Realizarea unui număr de 21 Buletine informative (ediţie electronică) cuprinzând 
descrieri ale unor importante proiecte europene şi internaţionale, ale unor evenimente 
importante din sfera de activitate a Bibliotecii (conferinţe, congrese, seminarii) şi 
semnalarea oportunităţilor de finanţare internaţională din sfera proiectelor şi a 
perfecţionării profesionale (burse, stagii de perfecţionare etc.)  

– Vizitarea unui număr mediu de 20 pagini Web zilnic, abonarea la 8 Newslettere 
internaţionale în scopul unei informări complete asupra activităţilor şi proiectelor 
internaţionale din domeniu 

– Pregătire documentaţie aferente şi alegere material digital ce urmează a fi furnizate de 
BAR în cadrul proiectului AthenaPlus (2013-2015) 

– Alcătuirea unei baze de date cuprinzătoare cu informaţii utile în cazul derulării unor 
activităţi sau proiecte internaţionale: adrese poştale instituţii, adrese de e-mail, 
persoane de contact, proiecte la care participă diferite instituţii europene. 

 
2.3 Acţiuni de comunicare şi publicare a proiectelor/rezultatelor proprii ale instituţiei 
 
2.3.1. Publicaţii  
 

A. Cărţi 
 
a. Publicate la edituri din străinătate 

– Borne, P.; Popescu, T.; Filip, F.G.; Ştefănoiu, D. Optimization in Engineering 
Sciences. Iste & J. Wiley,London , UK, 2013, XIV+312 pag., ISBN 9781848214323 
 (http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1848214324.html ).  

– Borne, P.;. Popescu, D.; Filip, F.G.; Ştefănoiu, D. Optimisation en sciences de 
l'ingénieur. Hermes-Lavoisier, Paris, 2012, ISBN 978-2-77462-3897-8. 

– Borangiu, Th.; Dolgui, A.; Dumitrache, I; Filip, F. G.  (editors). Proc of 14th IFAC 
Symposium on Information Control Problems in Manufacturing Information Control 
Problems in Manufacturing, IIFAC On line & ELSEVIER, 2012, ISBN: 978-3-
902661-98-2  
(http://www.ifacpapersonline.net/14th_IFAC_Symposium_on_Information_Control_P
roblems_in_Manufacturing/index.html) 
 
b. Publicate la edituri din România 

– Crăciunescu, Alexandra. Prezenţa rugăciunii în literatura română medievală, 
Bucureşti: Editura Universitară (editură acreditată C.N.C.S.I.S, Categoria B), 2012 
(publicare a tezei de doctorat). 

 19

http://www.flickr.com/photos/biblacad/8091199161/
http://www.institutulcalinescu.ro/despre.php
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1848214324.html
http://www.ifac-papersonline.net/Information_Control_Problems_in_Manufacturing/14th_IFAC_Symposium_on_Information_Control_Problems_in_Manufacturing/index.html
http://www.ifac-papersonline.net/Information_Control_Problems_in_Manufacturing/14th_IFAC_Symposium_on_Information_Control_Problems_in_Manufacturing/index.html


– Desa, Ileana-Stanca; Măluşanu, Elena-Ioana; Radu, Cornelia-Luminiţa; Sulică, 
Iliana. Publicaţiile Periodice Româneşti (ziare, gazete, reviste). Tom V: 1931-1935, 
Partea a 2-a, Literele D-L, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, 409 pag. 

– Enachescu  C., Filip F.G., Iantovics B.(eds.), Advanced Computational Technologies, 
Editura Academiei Române, Bucureşti, 2012 , X+321 pag. ISBN 9789732722565 

– Lascu, Mădălina. Epistolar avangardist, Bucureşti: Editura Tracus Arte, 2012. 
– Petac, Emanuel; Vasiliţă Ştefan. Monedele de aur greceşti şi romane din colecţia ing. 

C. Orghidan (Biblioteca Academiei Române), seria Tezaurul Academiei Române, vol. 
III, partea 1, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012. 
 

B. Capitole sau articole în volume colective 
 
a. Publicate la edituri din străinătate 
-- 

 
b. Publicate la edituri din România 

– Crăciunescu, Alexandra. Antim Ivireanul şi un manuscris românesc controversat. În: 
Antimiana. Antologie de articole ştiinţifice de medievistică, Râmnicu-Vâlcea, Editura 
Conphys, 2012.  

–  Emandache, Alexe Marian; Emandache, Nicoleta. Mânăstirile şi schiturile 
ortodoxe din România de la începuturi şi până astăzi - Atlas Istoric, Bucureşti, Editura 
Bibliotecii Naţionale a României, 2012 (colaboratori) 

– Nichita, Claudia. Mărturii româneşti peste hotare. Bucureşti, Editura Biblioteca 
Bucureştilor, 2012 (colaborare la  volumul IV) 
 

C. Lucrări prezentate în conferinţe/ simpozioane etc., publicate în volum 
 
a. Conferinţe internaţionale 

– Bălăican, Delia. Enhancement of Quality in Library Services Specialized for Young 
Audiences, în Lucrările Conferinţei Internaţionale de Biblioteconomie şi Ştiinţa 
Informării „Innovation with Libraries”, 2012, Braşov, Editura Universităţii 
Transilvania, pp.53-57. 

– Buturugă, Maria. The interactive dimension of the romanian retrospective national 
bibliography of books, I în Lucrările Conferinţei Internaţionale de Biblioteconomie şi 
Ştiinţa Informării „Innovation with Libraries”, Braşov, Editura Universităţii 
Transilvania, 2012, pp. 161-166. 

– C. Candea ;G. S  Candea,; F.G.  Filip( 2012). Idecisionsupport - Web-Based Framework for 
Decision Support Systems Information Control Problems in Manufacturing, în: Th. Borangiu; 
A. Dolgui, ; I Dumitrache; F. G.  Filip, (editors) Proc of 14th IFAC Symposium on Information 
Control Problems in Manufacturing, IIFACC On line & ELSEVIER, Volume # 14 | Part# 1, 
2012, ISBN: 978-3-902661-98-2 
(http://www.ifac-papersonline.net/Detailed/53867.html 

– Dumitrescu, Gabriela; Kövari, Luminiţa; Popescu, Lorenţa. STUDITE project: 
Study and creation of a digital library of byzantine bookbindings, în Lucrările 
Conferinţei internaţionale de biblioteconomie şi ştiinţa informării „Innovation within 
libraries”, Braşov, Editura Universităţii Transilvania, 2012, pp. 37-44. 

– Roiu, Cristina Ioana. Crowdsourcing and GLAM or a story about „writing the story 
together”, în Lucrările Conferinţei internaţionale de biblioteconomie şi ştiinţa 
informării „Innovation within libraries”, Braşov, Editura Universităţii Transilvania, 
2012, pp. 179-184. 
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b. Conferinţe cu caracter naţional 
– Caranfil, Ligia. Proiectul European Creşterea calităţii serviciilor de bibliotecă 

specializate în relaţia cu publicul tânăr - punte de legătură între tradiţie şi inovaţie la 
Biblioteca Academiei Române, la a XXIII-a Conferinţă Naţională a ABR „Biblioteca-
tradiţie şi inovaţie”, 29-31 august 2012, găzduită de Biblioteca judeţeană V. A. 
Urechia din Galaţi, tipărită în „Buletinul Fundaţiei Urechia“, nr. 13, 2012, pp. 30-47.  

– Duvalmă, Robertino. Abilităţi de cultura informaţiei dobândite în perioada studiilor 
universitare, la a XXIII-a Conferinţă Naţională a ABR „Biblioteca-tradiţie şi 
inovaţie”, 29-31 august 2012, găzduită de Biblioteca judeţeană V. A. Urechia din 
Galaţi, tipărită în „Buletinul Fundaţiei Urechia“ din Galaţi, an 10, nr. 13 (Serie nouă), 
pp. 86-99.   

 
D. Articole publicate în reviste 

 
a. Reviste cotate ISI sau incluse in Baze de date internationale 

 
– Filip, F. G. Decision-Making Perspective for Designing and Building Information 

Systems, în „International Journal of Computers, Communications and Control“, 2012, 
ISSN 1841-9836, Vol.7 (2012), No. 2 (June), p. 264-272, (Impact factor -
IF/2011=0,48 ) 

– Petac, Emanuel; Vîlcu Aurel. Political rivalry and military conflicts at Lower 
Danube during the IIIrd century BC reflected by the gold staters of Alexander the 
Great type struck at Kallatis, în cadrul POSDRU/89/1.5/S/61104. În „Eastern and 
Central European Studies“ (cotaţie ISI), Viena (sub tipar). 

– Petac Emanuel; Vîlcu Aurel. The Second Syrian War and gold staters of Alexander 
type struck at Istros, în „American Journal of Numismatics“, 24, 2012, p. 21-29 
(cotaţie ISI). 

– Petac, Emanuel; Vîlcu Aurel. Syrian wars and the beginning of Lysimachus type 
staters at Tomis, „Istros“, 18, 2012, p. 51-63 (cotaţie ERIH INT. 2). 

– Suduc, A.M.; Bizoi, M.; Filip, F.G. Usability in Scientific Databases, în „Computer 
Science Journal of Moldova“, 2012, vol.20, no.2(59), 147-161. \ 

– Seok, H.; Nof, S.Y.; Filip, F.G. Sustainability decision support system based on 
collaborative control theory, în „Annual Reviews in Control“, Elsevier, 2012, Volume 
36, Issue 1, April 2012, Pages 85-100 (Impact Factor = 1,319, 5Y IF= 2,2) 
 
b. Reviste specializate, cu acoperire naţională 

– Bălăican, Delia. Emigrarea evreilor din România (1866-1914), în Buletinul Centrului 
Muzeului şi Arhivei istorice a evreilor din România, Nr. 14-15, Bucureşti, Editura 
Hasefer, 2012, pag.146-172. 

– Caranfil, Ligia. Workshop Europeana Libraries la cea de-a 41-a Conferinţă Anuala 
LIBER de la Tartu, Estonia, în „Biblioteca. Revista de bibliologie şi ştiinţa 
informării“, nr. 8, 2012, pp. 246-248. 

– Lepădatu, Cornel. Explorarea datelor şi descoperirea cunoştinţelor - probleme, 
obiective şi strategii, în Revista Română de Informatică şi Automatică, Volum 22, Nr. 
4, 2012.  

– Pereverza, Tudor. Între sublimul relativ şi ridicolul absolut. Cronică muzicală, în 
„Literatorul“, aprilie 2012, Bucureşti. 

– Pereverza, Tudor. Schiţă de portret. La aniversară, în „Literatorul“, august-
septembrie 2012, Bucureşti.  
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– Rafailă, Maria. Pagini de corespondenţă: Sever Pop către Dumitru Cristian Amzăr,  
în „Dacoromania“, serie nouă, XVI, nr. 1, Cluj-Napoca, pp. 92-101. 

– Strempel, Gabriel. Înnoiri în  conducerea bibliotecilor, în „Biblioteca“, LXIV (serie 
nouă XXIII), nr. 12/ 2012, p. 379. 

 
c. Presă generalistă/ de informare  

– Jugănaru, Bogdan. Biblioteca Academiei Române - 145 de ani de existenţă, în revista 
„Siamo di nuovo insieme”, serie nouă, nr. 36/38, 2012, Bucureşti. 

 
d. Cu distribuţie intra-instituţională 

– Buturgă, Maria. Sub Semne Bizantine - am aniversat 145 de ani în Newsletter „Noi - 
Biblioteca Academiei Române”, an I, nr. 2/decembrie 2012. 

– Buturgă, Maria. Recenzie: Publicaţii periodice româneşti, volumul V, partea a II-a în 
Newsletter „Noi - Biblioteca Academiei Române”, an I, nr. 2/decembrie 2012. 

– Caranfil, Ligia; Dumitru, Georgiana. Ne-am întors din Sevilla mai bogate 
(reportaj).  În Newsletter „Noi - Biblioteca Academiei Române”,  nr. 1/2012, pp. 8-10. 

– Caranfil, Ligia. În pas de dans cu biblioteca. În Newsletter „Noi - Biblioteca 
Academiei Române”, nr. 2, 2012, p. 3. 

– Căzănaru, Svetlana. Cărţile călătoare - Povestea Bookcrossing în Newsletter „Noi - 
Biblioteca Academiei Române”, an I, nr. 1, august 2012. 

– Crăciunescu, Alexandra. Córdoba, oraşul de la capătul soarelui în Newsletter „Noi 
- Biblioteca Academiei Române”, an I, nr. 1, august 2012. 

– Crăciunescu, Alexandra. Morfologia unei aniversări în Newsletter „Noi - Biblioteca 
Academiei Române”, an I, nr. 2, decembrie 2012. 

– Crăciunescu, Alexandra. Córdoba, oraşul de la capătul soarelui în Newsletter „Noi 
- Biblioteca Academiei Române”, an I, nr. 1, august 2012. 

– Crăciunescu, Alexandra. Morfologia unei aniversări în Newsletter „Noi - Biblioteca 
Academiei Române”, an I, nr. 2, decembrie 2012. 

– Desa, Ileana-Stanca. Istorie vie - moment emoţional în Newsletter „Noi - Biblioteca 
Academiei Române”, an I, nr. 2, decembrie 2012. 

– Dobre, Carmen. Editor Newsletter „Noi - Biblioteca Academiei Române”, două nr. în 
2012. 

– Jugănaru, Bogdan. Experienţa iberică, în „Newsletter Noi - Biblioteca Academiei 
Române”, an I, nr. 1, august 2012, p. 12. 

– Jugănaru, Bogdan. Editorial: La mulţi ani Biblioteca Academiei Române, în 
Newsletter „Noi - Biblioteca Academiei Române”, an I, nr. 2, decembrie 2012. 

– Jugănaru, Bogdan. Inverviu cu acad. Gabriel Ştrempel: „Oamenii sunt trecători prin 
viaţă. Munca lor trebuie preţuită”, în Newsletter „Noi - Biblioteca Academiei 
Române”, an I, nr. 2, decembrie 2012. 

– Jugănaru, Bogdan. Interviu cu Carmen Dobre: „O singură acţiune vizibilă pe an e 
prea puţin pentru Biblioteca Academiei Române”, în Newsletter „Noi - Biblioteca 
Academiei Române”, an I, nr. 2, decembrie 2012. 

– Radu, Luminiţa. Expoziţia Bibliografiei Naţionale Retrospective la 145 de ani de 
existenţă a Bibliotecii Academiei Române, în Newsletter „Noi - Biblioteca Academiei 
Române”, an I, nr. 2, decembrie 2012. 

– Stanciu, Daniela; Diaconu Maria. O bibliotecă pentru secolul 21, în Newsletter „Noi 
- Biblioteca Academiei Române”, an I, nr. 1, august 2012, p. 12. 

– Stanciu, Daniela; Diaconu Maria. De la Revista Carpaţilor la Deschideri Europene, 
în Newsletter „Noi - Biblioteca Academiei Române”, an I, nr. 2, decembrie 2012; p. 7. 
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– Sulică, Ileana. Bibliografia periodicelor în Newsletter „Noi - Biblioteca Academiei 
Române”, an I, nr. 2, decembrie 2012. 

 
E. Materiale publicate on-line 

 
a. Lucrări ştiinţifice 

– Buturugă, Maria. Georgescu-Gorjan - Chesterton (I), pe pagina Noutăţi bibliografice, 
la secţiunea Bibliografie Naţională de pe site-ul Bibliotecii Academiei Române, 
http://www.biblacad.ro/noutati bibliografice.html 

 
b. Presă generalistă on-line 

– Jugănaru, Bogdan. Cronica unui eveniment, în publicaţia on-line „Revista de 
recenzii“ din 17 noiembrie 2012, an I, Craiova. 

– Jugănaru, Bogdan. Biblioteca Academiei Române - 145 de ani de existenţă, în 
publicaţia on-line „Revista de recenzii“ din 18 noiembrie 2012, an I, Craiova. 
 
c. Cu distribuţie intra-instituţională  

– Roiu, Cristina Ioana. Buletin informativ, Biblioteca Academiei Romane (editor, 21 
nr. în 2012) http://www.biblacad.ro/buletine%20informative%202012.html   

 
2.3.2. Comunicări la conferinţe  
 

A. Conferinţe internaţionale 
 

a) Comunicari în plen 
 

 Filip F.G.  (2012) „ A Decision-Making Perspective of the Information System Design”, 
la CESA 2012  - IEEE Conference on „Computational Engineering in Systems 
Applications“, Santiago de Chile 
(http://conference.researchbib.com/?action=viewEventDetails&eventid=14372&uid=r804
47) 

 Filip F.G.   (2012) „Green Manufacturing: Methods and Computerized Support”. la CIO 
2012 -6th International Conference on „Industrial Engineering and Industrial 
Management“, Vigo, Spania  (http://cio2012.adingor.es/en/ponentesinvitados/)  

 Filip F.G.   (2012) „Large-scale Systems Control and Decision-making 
„(http://iwocps.hpc.pub.ro/Program_IWoCPS.pdf ), la IWoCPS -„First International 
Workshop on Cyber Physical Systems”, Bucureşti (http://iwocps.hpc.pub.ro/IWoCPS-
2012_cfp.pdf). 

 Filip F.G.  (2012) „Green Manufacturing and the Design of Information Systems”, a  
IEEE -ICSTCC ‘12: 16th International Conference on System Theory, Control and 
Computing,  Sinaia  (http://www.aie.ugal.ro/icstcc2012).  

 Filip F.G. (2012) „ A decision-making perspective to the design of information systems”, 
la ICCC 2012 - „Green Manufacturing and the Design of Information Systems”, 8-12 
mai, Oradea (http://icccc.univagora.ro/).  
 

b) Comunicari la conferinţe/ simpozioane /sesiuni /seminarii  internaţionale fără  
volume de lucrări 
 

 Bangală, Natalia. Albumele România de Carol Popp de Szathmari,  Sesiunea 
internaţională „Bicentenarul Szathmari”, la Institutul de Artă al Academiei 
Române. 
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 Bădescu, Emanuel. Îmbogăţirea patrimoniului de fotografii a  Cabinetului de 
Stampe, la Sesiunea Internaţională „Bicentenarul Szathmari”, la Institutul de Artă 
al Academiei Române. 

 Dumitrescu, Gabriela; Kovari, Luminiţa. WS în cadrul proiectului european 
STUDITE, Atena, Grecia, ianuarie 2012. 

 Petac, Emanuel; Aurel Vîlcu. Războaiele siriene şi staterii de tip Alexandru cel 
Mare bătuţi la Istros, la al XIII-lea Simpozion Internaţional de Numismatică de la 
Chişinău, R. Moldova, 5-9 septembrie 2012, (organizat de Muzeul Naţional de 
Istorie de la Chişinău şi Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din Bucureşti 

 Petac, Emanuel; Aurel Vîlcu, About some rare issues of Lysimachus type staters: 
Athens without spear, prezentare la Congresul Internaţional de Numismatică al 
Societăţii Numismatice Române, 17-21 octombrie 2012, Braşov.  

 Petac, Emanuel; Ştefan Vasiliţă. „Constantin Orghidan“ collection and some 
remarks on the production of gold coins during the Eastern Roman Empire (395-
491), la Congresul Internaţional de Numismatică al Societăţii Numismatice 
Române, 17-21 octombrie 2012, Braşov.  

 Petac, Emanuel; Aurel Vîlcu. Un stater inedit de tip Filip II postum din colecţia 
Orghidan la al XIII-lea Simpozion Internaţional de Numismatică, Chişinău, Rep. 
Moldova, 5-9 septembrie 2012, (organizat de Muzeul Naţional de Istorie de la 
Chişinău şi Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din Bucureşti). 

 Popescu, Alina. Bucureştiul sefard şi sinagogile sale, la conferinţa internaţională 
găzduită de Centrul Golstein-Goren al Universităţii Bucureşti, 24-25 mai 2012. 

 Popescu, Alina. Proiectul Europeana Libraries, la Conferinţa Internaţională de 
Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării „Innovation with Libraries”, Universitatea 
Transilvania, Braşov,  iunie 2012. 

 Radu, Mariana. Cartografia istorică, A history of territorial policy reflected in 
the spatial pattern of land cover change covering 150 years in Southern Romania, 
Praga.  

 Rafailă, Maria. Corespondenţă inedită Alf Lombard în colecţiile Bibliotecii 
Academiei Române, la „International Conference on Romance Languages in 
memoriam Alf Lombard”, 6-8 noiembrie 2012, organizată de Centrul de limbi şi 
literaturi de la Universitatea Lund,  

 Stanciu, Măriuca. Jewish Dukes and Romanian Voievodas - On the Ties between 
the Sephardic Ottoman Elite and Romanian Princes, la Conferinţa Internaţională 
„The Jews of the Mediterranean”, Bucharest, New Europe College, 24-25 mai, 
2012. 

 Roiu, Cristina Ioana. A Proposal for Competition or Europeana Re-use, în cadrul 
sesiunii de Soap-Box a Plenarei Generale Anuale a Europeana Network, Berlin  
26-27 noiembrie, 2012. 

 
B. Comunicari la conferinţe/ simpozioane/ sesiuni de comunicări cu caracter naţional 

fără volume de lucrări 
 

 Buturugă, Maria. Dimensiunea interactivă a bibliografiei naţionale retrospective 
româneşti a cărţilor, la Sesiunea de comunicări ştiinţifice pe probleme de 
biblioteconomie PROBIB 2012, Piteşti, 18-19 mai 2012.  

 Crăciunescu, Alexandra. Mijloace iconologice într-un presupus olograf al lui 
Antim Ivireanul, la a X-a Sesiune de Comunicări ştiinţifice de Literatură 
Medievală Antim Ivireanul, Râmnicu-Vâlcea, 24-25 septembrie 2012. 
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 Dragu, Mihaela. Diseminarea proiectului Europeana Libraries la Conferinţa 
Naţională ABR, Galaţi, 29 august 2012, în cadrul întrunirii Diviziunii Biblioteci 
naţionale. 

 Kövari, Luminiţa. Influenţe bizantine în arta legăturii româneşti din secolele 
XVI-XVIII, în cadrul simpozionului „Bizanţul, Balcanii şi Occidentul în Evul 
Mediu”, Bucureşti, iunie 2012. 

 Lascu, Mădălina. A possible Gateway for the European Avant-garde in Romania. 
New Clarification based on the Collection of the Romanian Academy Library 
concerning the Penetration of Futurism in Romania, la Congresul Societăţii de 
Studii Româneşti , Craiova, iulie 2012. 

 Macovei, Cătălina. Gravorii lui Mercator, în cadrul Sesiunii de Comunicări de la 
Muzeul Hărţilor şi Cărţii vechi, Bucureşti.  

 Macovei, Cătălina. Carol Popp de Szathmari desinator la Sesiunea internaţională 
„Bicentenarul Szathmari”, în Aula Academiei Române 

 Macovei, Cătălina. Prezentarea proiectului CIP-ICT-PSP „European Libraries” 
la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (www.mcsi.ro). 

 Pereverza, Tudor. Schiţă de portret - La aniversară. Alocuţiune rostită cu ocazia 
lansării volumului Portret din cinci închipuiri de Mihai Miltiade Nenoiu, în aula 
Palatului Cantacuzino-Enescu, Bucureşti, august 2012. 

 Petac, Emanuel. Consideraţii cu privire la o drahmă mesambriană de tip 
Lysimach/ Remarks about a Lysimachus-type drachm, minted in Messambria la al 
XXIX-lea Simpozion Naţional de Numismatică al Societăţii Numismatice Române 
(organizat de Cabinetul Numismatic al Bibliotecii, Societatea Numismatică şi 
Muzeul de Istorie Bacău), Bacău, 15-17 iunie 2012. 

 Petac, Emanuel; Aurel Vîlcu. Asupra cronologiei staterilor de aur de tip 
Alexandru cel Mare bătuţi la Istros/ The chronology of the Alexander-type staters 
minted in Istros, la al XXIX-lea Simpozion Naţional de Numismatică al Societăţii 
Numismatice Române, Muzeul de Istorie Bacău, 15-17 iunie 2012. 

 Petac, Emanuel; Aurel Vîlcu. Consideraţii asupra emisiunilor de stateri de tip 
Alexandru cel Mare din Odessos, prezentare la a 45-a conferinţă „Pontica 2012” 
organizată de Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie din Constanţa, 10-12 
octombrie 2012. 

 Popescu, Alina. Conferenţiar la seminarul „Holocaustul din România, între istorie 
şi percepţie” Surduk/Lugoj. 

 Radu, Mariana. Mercator în documentele cartografice din B.A.R., în cadrul 
Sesiunii de comunicări de la Muzeul Hărţilor şi Cărţii vechi, Bucureşti. 

  Radu, Mariana. Orşova în documentele cartografice, prezentare conferinţă la 
Iaşi 

 
 2.4 Acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării colecţiilor  
 
2.4.1. Manifestări expoziţionale (http://www.biblacad.ro/expozitii.html) 
 

S-au organizat un număr de 8 de expoziţii de Manuscrise, carte rară: 
– 4 aprilie 2012: Documente istorice în colecţiile Bibliotecii Academiei Române, din 

tezaurul Cancelariilor Voievodale Româneşti; 
– 7 iunie 2012: Bizanţul, Balcanii şi Occidentul în Evul Mediu. Simpozion şi expoziţie 

proiect STUDITE, la Casa Oamenilor de Ştiinţă şi respectiv la Biblioteca Academiei 
Române; 
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– 21 iunie 2012: Arta Legăturii bizantine, Muzeul Literaturii Române; 
– 12 iulie 2012: Legătura bizantină - studii şi creaţie, lansare DVD STUDITE; 
– 6-7 octombrie 2012: Biblioteca Academiei Române - 145 de ani de la înfiinţare:  

 Legătura Cărţilor Româneşti Vechi între Bizanţ şi Occident;  
 Ţările Române ilustrate în fondul de Carte Rară al Bibliotecii Academiei Române. 

– 24 octombrie 2012: Valorificarea patrimoniului muzical bizantin din manuscrisele 
deţinute de Biblioteca Academiei Române;  

– 22 noiembrie 2012: Dimitrie Cantemir, un cărturar de tip renascentist; 
– 22 noiembrie 2012:  Inaugurarea Fondului Ezoterica din colecţia acad. Virgil Cândea  
– 7 decembrie 2012: I. L. Caragiale - 100 de ani,  
– Selecţii şi prezentări de materiale din colecţiile Cabinetului de Manuscrise, carte rară, 

pentru studenţi, masteranzi şi elevi. 
 

Colaborări la organizarea expoziţiilor a 10 instituţii muzeale: 
– Expoziţia comemorativă 200 de ani de la Naşterea lui Carol Popp de Szathmari la: 

 Muzeul Naţional Cotroceni; 
 Institutul de Istoria Artei G. Oprescu;  
 Biblioteca Academiei Române: Szathmari desenator şi litograf; 

– Mărturii. Frescele Mănăstirii Argeşului. Catalog Lecomte de Noüy, Muzeul Naţional 
de Artă; 

– Braşovul şi Ţara Bârsei în pictura românească, Muzeul de Artă din Braşov; 
– Sala academicienilor, Colegiul Naţional Andrei Şaguna din Braşov; 
– Expoziţie Arthur Kaindl, Muzeul Naţional al Satului Dimitrie Gusti; 
– Basarabia (1812-1944),  Muzeul Naţional de Istorie a României;  
– Istoria oraşului şi zonei Giurgiu, Muzeul Judeţean Giurgiu; 
– Muzeul Memorial A. I. Cuza de la Ruginoasa - completarea expoziţiei de bază; 
– Muzeul de Artă din Craiova - completarea expoziţiei de bază; 
– Expoziţia Sculptură - grafică a artistului Ovidiu Simionescu; 
– Science & Machines exhibition - promotional campaign; 
– Fotografii  pentru expoziţii şi cataloage; Ion Mincu,  Henriette Delavrancea şi C. 

Olănescu, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu; 
– Ore deschise de numismatică antică pentru studenţii Facultăţii de Istorie din 

Universitatea Bucureşti, la solicitarea acesteia (cursuri de specializare şi masterat). 
 
Alte manifestări importante: 
– 20-22 septembrie 2012: expoziţie internaţională dedicată savantului Radu Bălescu. 
– 5 decembrie 2012: Biblioteca Academiei Române - o bibliotecă enciclopedică, 

expoziţie cu ocazia „Galei premiilor în comunicaţii mobile“. 
 

2.4.2. Evenimentul Biblioteca Academiei Române - 145 de ani 
 
În anul 2012 Biblioteca Academiei Române a împlinit 145 de ani de la înfiinţare (6 august 

1867) şi în cinstea acestei aniversari a organizat,  în data de  6 octombrie, pe durata a 7 ore, un 
amplu eveniment cultural: „Noaptea Porţilor Deschise“. 

(http://www.biblacad.ro/BAR145.html 
http://www.copyro.org/index.php?page=stire&id_stire=11) 
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Evenimentul s-a desfăşurat simultan pe mai multe paliere: conferinţe şi mese rotunde (4 
dezbateri culturale, 15 invitaţi  personalităţi ale vieţii culturale, 17 comunicări); târg de IT & 
C cu 5 momente de IT demo (sesiune de aplicaţii smartphone); 4 expoziţii şi un program 
artistic variat de muzică bizantină, muzică veche, world music, teatru neconvenţional (2 coruri 
de muzică bizantină, 2 trupe de teatru, 2 formaţii vocal-instrumentale, 1 solist chitară clasică), 
relansarea campaniei cărţilor călătoare Bookcrossing şi happening-ul Moara de Hârtie, atelier 
de tipar manual precum şi întâlnirea aniversară a „seniorilor“, angajaţii pensionaţi ai BAR. 
(http://www.google.ro/search?q=%22%E2%80%93%09Biblioteca+Academiei+Rom%C3%A
2ne+145+de+ani%22&hl=ro&sa=N&tbo=u&tbm=isch&source=univ&ei=uEgSUf3DEczktQ
bhsIGgBA&ved=0CEMQsAQ4Cg&biw=1366&bih=641). 

La eveniment au participat patru membri ai Biroului Prezidiului Academiei Române 
(Acad. Dan Berindei, Acad. Cristian Hera, Acad. Marius Sala, Acad. Valentin Vlad), membri 
ai Academiei Române, ambasadori, personalităţi culturale, jurnalişti şi importante firme din 
domeniul IT&C. Pe parcursul întregii seri Biblioteca a fost vizitată de aproximativ 2.000 de 
persoane ce au format un public destul de variat ca vârstă, pregătire educaţională şi 
profesională. 

Publicul larg a putut vizita, prin tururi ghidate (10 ghizi), colecţiile speciale ale Bibliotecii 
(9 expoziţii reprezentative ce conţineau manuscrise, cărţi rare, stampe, fotografii, hărţi, 
partituri muzicale şi periodice); vizitatorii au beneficiat de explicaţii şi informaţii de 
specialitate. 

Evenimentul a dus la o bună prezentare a Bibliotecii Academiei Române în mass-media, 
la creşterea numărului de vizitatori pe pagina de internet a instituţiei şi a numărului de cititori 
înscrişi. 

Managerul acestui proiect cultural, cu 5 axe de activităţi simultan,  a fost doamna Carmen 
Dobre, susţinută de 105 colegi din toate compartimentele profesionale ale Bibliotecii. 
 
2.5 Acţiuni/activităţi media/redacţionale 
 
2.5.1. Acţiuni media 
 

Comunicarea media s-a făcut în cea mai mare măsură prin intermediul colegei Carmen 

Dobre. 
– Comunicarea vizitei lui Henry Pernet în Biblioteca Academiei către presa culturală:      

comunicat-articol scris de Mădălina Lascu; 
– Interviu Radio România Actualităţi în 6.08.2012, ziua aniversării a 145 de ani de la 

înfiinţarea Bibliotecii Academiei Romane, Carmen Dobre; 
– Comunicarea evenimentului aniversar Noaptea porţilor deschise:  

 peste 80 de apariţii în media a comunicatelor de presă pre-eveniment 
(comunicatul-invitaţie şi comunicatul-articol de presă); 

 invitaţie electronică şi pagină electronică de deschidere a site-ului BAR pre-
eveniment şi post eveniment:  http://www.biblacad.ro/BAR145.html; 

 transmisii TV: TVR Cultural, Pro TV, Antena 1, Digi 24 TV; 
 transmisii radio: Radio România Cultural, Radio România Actualităţi, Radio 

Trinitas; 
 reflectări mediatice în presa scrisă şi on-line. 

– Concept editorial, machetare, design şi pre press pentru newsletter intern Noi, 
Biblioteca  Academiei Române, nr. 1, octombrie 2012 şi nr. 2, decembrie 2012, 
realizat de Carmen Dobre.  
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– Prezentarea la Radio România Cultural a Donaţiei ing. C. Orghidan, două interviuri, 
Emanuel Petac. 

– Prezentarea  la Radio România Cultural a expoziţiei Szathmari şi a întâlnirii 
Europeana Libraries de la Bucureşti. 

– Alte acţiuni media: 5 emisiuni de radio şi  2 emisiuni la TV. 
 
2.5.2. Alte  recunoaşteri şi responsabilităţi 
 

– Preşedinte al Societăţii Numismatice Române, sub egida Academiei Române: Emanuel 
Petac; 

– Vicepreşedinte al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor de pe lângă Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional; Emanuel Petac; 

– Redactor şef la Buletinul Societăţii Numismatice Române: Emanuel Petac; 
– Membră în consiliul de conducere al ABR: Mihaela Dragu; 
– Membri în consiliul ştiinţific al Muzeului Hărţilor şi Cărţii vechi: Cătălina Macovei, 

Mariana Radu; 
– Membru în colegiul redacţional al revistei Studii şi cercetări de numismatică: Emanuel 

Petac; 
– Membră a echipei de lucru a Ghidului naţional catalogare: Mihaela Dragu; 
– Membru în Comisia de lucru a ROMFILATELIA: Emanuel Bădescu; 
– Partener la acţiunile organizate de Uniunea Muzicienilor Interpreţi din România: 

Tudor Pereverza; 
– Jurnalist acreditat la Festivalul Internaţional al Orchestrelor Radio (septembrie 2012), 

organizat de ARTEXIM, Societatea Română de Radiodifuziune şi Primăria Capitalei: 
Tudor Pereverza. 

– Medalia de argint Carol Popp de Szathmari, Bicentenarul Szathmari pictor şi fotograf, 
10 mai 2012, Muzeul Cotroceni: Cătălina Macovei. 

– Certificat de Participare la cel de-al 7-lea Forum al Specialiştilor în Informare şi 
Documentare din Andalusia, 1 iunie 2012: Ligia Caranfil. 

– Diplomă pentru contribuţii deosebite la activităţile profesionale şi ştiintifice, acordată 
din partea Asociaţiei Bibliotecarilor din România, 29 august 2012: Ligia Caranfil. 

 
2.6 Profilul utilizatorilor/beneficiarilor actuali 
 

Repartizarea documentelor difuzate după conţinut: 
 

Nr. Repartizarea documentelor difuzate 2011 2012 
1 Generalităţi 4,80 % 4,26 % 
2 Filozofie, psihologie 3,05 % 3,50 % 
3 Ştiinţe sociale, religie 3,50 % 3,83 % 
4 Ştiinţe politice 3,83 % 3,50 % 
5 Ştiinţe economice 4,26 % 4,80 % 
6 Drept, administraţie 7,80 % 7,80 % 
7 Învăţământ 4,97 % 8,70 % 
8 Etnografie, folclor 1,80 % 2,02 % 
9 Matematică, fizică, chimie 1,85 % 2,80 % 
10 Geologie, biologie, botanică, zoologie 2,80 % 1,85 % 
11 Medicină 5,54 % 10,36 % 
12 Tehnică, inginerie, industrii 2,45 % 4,90 % 
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13 Comerţ, marketing, management 4,78 % 4,78 % 
14 Arte 4,90 % 2,45 % 
15 Sport 2,02 % 1,80 % 
16 Lingvistică 7,25 % 9,80 % 
17 Literatură română 9,80 % 7,25 % 
18 Literatură universală 12,40 % 12,4 % 
19 Geografie 3,50 % 3,05 % 
20 Arheologie, istorie, ştiinţe ale istoriei, biografii 8,70 % 4,97 % 

 
2.7 Categorii de utilizatori/beneficiari în perioada raportată 
 

În anul 2012 au beneficiat de serviciile Bibliotecii 2.437 cititori structuraţi după cum 
urmează: 
 
 Nr. %  Nr. % 
După continuitate   După naţionalitate   
Reînscrişi 1.386 43,13 Română 2.381 97,70
Nou înscrişi 1.051 56,87 Alte naţionalităţi 56 2,30
   
După statutul ocupaţional După vârstă  
Profesii intelectuale 1.000 41,05 Sub 14 ani - -
Tehnicieni 6 0,24 Intre 14-25 ani 522 21,41
Funcţionari 140 5,74 Intre 26-40 ani 839 34,42
Muncitori 8 0,32 Intre 41-60 ani 610 25,03
Elevi 10 0,44 Peste 61 ani 466 19,14
Studenţi 763 31,30   
Pensionari 320 13,13 După sex  
Casnice 4 0,16 M 1.273 52,23
Şomeri 4 0,16 F 1.164 7,77
Alte categorii 182 7,46    
 
2.8 Analiza utilizării spaţiilor de lectură  
 

– Sălile de referinţe sunt compuse din 2 încăperi: în prima (54 mp), dotată cu PC-uri 
(uzate fizic şi moral), se obţin informaţii de pe catalogul on-line; în cea de a doua (154 
mp), dotată cu fişiere de lemn şi metalice, se obţin referinţe prin intermediul 
cataloagelor tradiţionale sistematice şi alfabetice. Biblioteca uzuală conţine 987 
publicaţii. Total tranzacţii de referinţe realizate 14.537 (13.456 în 2011). 

– Sălile de lectură Ioan Bianu, 90 locuri, 2.980 monografii cu acces liber la raft şi  N. N. 
Constantinescu, 40 locuri (20 dotate cu PC), 1.856 de publicaţii cu acces liber la raft, 
total vizite 29.831, total documente cosultate 85.730 volume monografii şi 88.292 
volume periodice conţinând 1.975.812 numere. 

– Sala de lectură D. Panaitescu-Perpessicius, 40 locuri, 3.510 vizite, cărora li s-au pus la 
dispoziţie 2.582 volume manuscrise, 1.140 volume cărţi româneşti vechi şi rare, 
360.818 piese de arhivă, 140.392 piese de corespondenţă, 19.668 documente istorice, 
1.200 volume carte, 417 volume pieriodice, 475 inventare şi 599 fotocopii; a fost 
completată biblioteca uzuală; 
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– Sala de lectură Virgil Cândea, 16 locuri, 687 vizite (561 în 2011), cititorii au avut 
acces direct la cele 2.400 de volume aflate pe rafturi şi li s-au pus la dispoziţie alte 603 
volume din depozitele generale. 

– Sălile: G. Oprescu (Cabinetul de Stampe) 28 locuri,  Simion Mehedinţi (Cabinetul de 
Hărţi) 20 locuri, Dimitrie Cuclin (Cabinetul de Muzică) 20 locuri; total 1.021 vizite, s-
au pus la dispoziţie 6.000 cărţi poştale, 3.800 fotografii şi 15 albume de fotografii, 150 
hărţi şi planuri de moşie. 

– Sala de Numismatică; 20 locuri, 300 vizite, 57 vizitatori înregistraţi, s-au pus la 
dispoziţie cca 1.000 monede, 300 publicatii, dintre care cca 200 cataloage/ 
determinatoare/ cărţi şi 100 periodice de specialitate sau cataloage de licitaţie 

– Cabinetul de Microfilme: 20 locuri, 223 vizite, 410 role consultate, 102 confruntări cu 
periodicul original;  

– Amfiteatrul I. H. Rădulescu (200 locuri) şi sala de expoziţii Theodor Pallady au fost 
ocupate în proporţie de 66%  şi respectiv 53% din timpul disponibil. 

 
2.9 Îmbunătăţiri aduse spaţiilor de lucru/lectură în perioada raportată 
 

– Înfiinţarea şi amenajarea Cabinetului memorial Mihai Drăgănescu cu 6 locuri şi o 
bibliotecă uzuală de 500 volume, donaţie a doamnei Nora Rebreanu. 

– Rearanjarea depozitului Cabinetului de Microfilme şi analizarea, împreună cu un 
consultant al firmei GRAFCAD, a echipamentelor de citire microfilme, microfişe în 
vederea recondiţionării  acestora pentru optimizarea exploatării lor.  

 
3. Îmbunătăţirea activităţii profesionale 
 
3.1 Proiectele proprii 
 

– Pentru realizarea dezideratului de a avea colecţii cât mai complete s-a acţionat în 
următoarele direcţii: completarea lacunelor din Depozitul legal, procurarea tezelor de 
doctorat şi a cărţilor publicate în străinătate de/ despre români. Cea mai eficientă 
metodă s-a dovedit a fi aceea de a stimula oferirea de donaţii şi de a sesiza donatorilor 
ce lipseşte (numere de reviste, volume ale unui lucrări din care fusese donat un singur 
tom). În acest scop au fost elaborate şi expediate 350 de scrisori prin care s-a 
confirmat, mulţumit sau solicitat unor donatori exemplare care au completat fericit 
colecţiile noastre. 

– Precatalogarea în Aleph, prin completarea câmpurilor 10, 35, 200, 210, 940 şi 950 
(adică: ISBN; nr. inventar, titlu, autor, date editoriale, calea de intrare, provenienţa) a 
tuturor cărţilor nou intrate a funcţionat perfect în 2012. Prin eforturile susţinute ale 
colectivului ce se ocupă de dezvoltarea colecţiilor, în 2012 s-au înregistrat 13.138 
titluri de carte unicat, s-au introdus stocurile în baza de date a 15.023 exemplare. S-au 
identificat 1.876 de dublete (prin căutarea în catalogul on-line, în fişierul clasic şi în 
cel de completări).  

– Pentru a evita acumularea de prea multe dublete, în condiţiile crizei de spaţiu alocat 
acestora, şi pentru a onora unele solicitări de donaţii ce ne-au fost adresate de 
Academia Română, din cele 1876 dublete primite, au rămas în Bibliotecă doar 846 
exemplare, 250 exemplare au fost trimise la institute ale Academiei Române şi la 
filiale, alte 458 exemplare fiind donate Episcopiei Tulcea iar 322 exemplare fiind 
pregătite să fie donate satului N. Titulescu. 
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– În vederea eficientizării activităţilor de catalogare şi indexare carte au fost mărite 
temporar normele de muncă, în vederea intensificării programului de recuperare a 
restanţelor istorice, (program realizat pe anul 2012 în proporţie de 500%) precum şi în 
vederea compensarii perioadelor de deplasari externe în cadrul proiectelor europene. 

– Statistici periodice şi sondaje de opinie pentru evaluarea gradului de satisfacţie a 
utilizatorilor faţă de serviciile B.A.R. şi achiziţionarea de baze de date electronice, 
actualizarea bibliotecilor uzuale, a cataloagelor de indici geografici şi de întrebări-
problemă. 

– Albumul aniversar Szathmari fotograf al Bucureştiului. 
 
3.2 Participări la stagii de documentare/proiecte de colaborare interacademică 
 

Stagiile realizate în cadrul proiectului european Creşterea calităţii serviciilor de 
bibliotecă specializate în relaţia cu publicul tânăr, validate prin certificat Europass Mobility: 

– Flux 1, Biblioteca Universităţii din Córdoba, 19 martie - 1 aprilie, 2012; 
 Măriuca Stanciu (monitorizare), Delia Bălăican, Alexandra Crăciunescu, Violeta 

Cuţurescu, Karin Brigitte Iamandi, Alexandrina Moraru, Alina Florina Chiriţă, 
Ligia Caranfil. 

– Flux 2, Biblioteca Pública del Estado - Infanta Elena, Sevilla, 28 mai - 8 iunie, 2012: 
 Georgeana Dumitru, Aliona Şadmanov, Despina Panaitescu, Svetlana Căzănaru, 

Cornelia Luminiţa Radu.  
 Flux 3, Biblioteca Sagrada Familia - Barcelona, 28.05 - 12.06.2012: Mirela 

Stermin, Ştefan Nichita, Bogdan Jugănaru, Cătălin Stermin, Ana Maria Lazăr, 
Maria Diaconu. 

Cei 18 participanţi ai proiectului au urmat în prealabil un curs de pregătire vizând istoria, 
cultura, civilizaţia, mentalităţile spaniole, precum şi un curs de limba spaniolă realizat de 
Institutul Cervantes din Bucureşti. S-au efectuat şedinţe de training vizând asimilarea 
obiectivele de realizat pe parcursul deplasării profesionale. 

 
Stagii în cadrul schimburilor interacademice: 
– Mihaela Dragu, Biblioteca Universităţii Catolice (K.U.) din Leuven, Belgia, 7-20 iunie 

2012.  
– Maria Rafailă, Biblioteca Universităţii Catolice (K.U.) din Belgia, 9-23 iulie 2012.  
– Florica Popa, stagiu de cercetare la Biblioteca Academiei de Ştiinţe şi Biblioteca 

Naţionala, Praga, Cehia, 22-28 octombrie, 2012, cu tema Modalităţi noi de 
îmbunîtăţire a împrumutului internaţional de publicaţii între Biblioteca Academiei 
Romîne şi bibliotecile din Republica Cehia. 

– Claudia Nichita; Ştefan Nichita, stagiu de cercetare la Sofia, Bulgaria, 19-25 
noiembrie 2012 cu tema Moştenirea documentară a lui Evlogii şi Hristo Georgiev în 
Arhiva Academiei de Ştiinţe Bulgare şi în fondurile Bibliotecii Academiei Române 
(Catalog electronic cuprinzând documente economice, financiare şi comerciale în 
secolul al XIX-lea),. 
 

Burse individuale: Emanuel Petac, Monede de aur greceşti şi romane din colecţia C. 
Orghidan, Robinson Fellowship, Fitzwilliam Museum din Cambridge, Anglia, 30 iunie-29 
iulie, 2012.  
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4. Sistemul organizaţional al instituţiei 
 
4.1 Măsuri de reglementare internă în perioada raportată 
 

– Cod etic pentru personalul contractual din B.A.R. (nr. 818 / 29.02.2012); 
– Obiective şi indicatori de performanţă pentru personalul contractual din B.A.R. (nr. 

2150 / 01.06.2012). 
 
4.2 Propuneri de reglementare, înaintate autorităţii finanţatoare, în perioada raportată 
 

– Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al B.A.R., modificat conform cu 
organigrama aprobată pentru anul 2012 (29 februarie 2012), aprobat de Biroul 
Prezidiului Academiei Române în şedinta din data de 7 martie 2012. 

– Regulamentul Intern al B.A.R., aprobat de Prezidiul Academiei Române în şedinţa din 
5 iunie 2012. 

– Normele metodologice privind evidenţa, gestionarea documentelor specifice 
bibliotecilor publice din colecţiile B.A.R., aprobate de Prezidiul Academiei Române în 
şedinţa din 17 iulie 2012 şi înaintate spre validare către Ministerul Finanţelor Publice. 

 
4.3 Delegarea responsabilităţilor, comunicarea 
 
4.3.1.Activitatea consiliilor de conducere, a celorlalte organe colegiale 
 

Consiliul ştiinţific al Bibliotecii Academiei Române 
Sedinţa Consiliului Ştiinţific a avut loc în Sala de Consiliu a Academiei Române în data 

de 05.03.2012 cu următoarea ordinea de zi: 
 prezentarea şi discutarea Raportului de activitate al BAR pe anul 2011; 
 prezentarea Organigramei BAR aprobate de BP al Academiei Române 2012 şi a 

ROF BAR adaptat organigramei; 
 informare asupra Bugetului pe anul 2012 comunicat de către Ordonatorul principal 

de credite; 
 discuţii.  

Principalele aspecte abordate în cadrul discuţiilor au vizat: 
 dezvoltarea colecţiilor: disfuncţionalităţile privind aplicarea Legii Depozitului 

legal şi, în consecinţă, necesitatea actualizării acestei legi, precaritatea resurselor 
financiare pentru achiziţia de documente relevante privind cultura română şi 
universală, atât din ţară cât şi din străinătate, posibilitatea de constituire a unui 
fond pentru susţinerea achiziţiei de cărţi şi periodice; 

 elaborarea bibliografiilor naţionale: insuficienţa specialiştilor şi diminuarea 
continuă a numărului acestora; 

 carenţele generale privind pregătirea specialiştilor şi performanşele profesionale 
ale acestora;  

 necesitatea eforturilor de atragere a unor fonduri europene în vederea accesului la 
site-uri bibliografice internaţionale şi a descrierii colecşiilor încă necatalogate, 
inclusiv a colecşiei de manuscrise orientale. 

Consiliul ştiinţific al Bibliotecii Academiei Române a considerat oportună discutarea în 
apropiata Adunare Generală a Academiei Române a aspectelor majore evidenţiate în cadrul 
şedinţei (actualizarea Legii Depozitului legal şi constituirea fondului de achizişii pentru cărşi 
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şi periodice), a aprobat Raportul de activitate prezentat şi a reconfirmat Organigrama, ROF-ul 
şi Bugetul pentru anul 2012.  

 
Comitetul director 
 în şedinţa din data de 20.06.2012 a analizat şi adoptat Normele metodologice 

privind evidenţa, gestionarea documentelor specifice bibliotecilor publice din 
colecţiile B.A.R. în vederea înaintării acestora către Prezidiul Academiei Române 
(pentru aprobare şi transmitere ulterioară către Ministerul Finanţelor Publice); 

 în şedinţa din data de 14.12.2012, a analizat şi aprobat solicitarea de către 124 de 
salariaţi a întreruperii relaţiilor contractuale cu firma Vodafone în luna decembrie 
2012, la data expirării contractului.  
 

Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial a analizat şi 
aprobat (inclusiv în conformitate cu recomandările formulate de către compartimentul 
de Audit intern al Academiei Române, în urma misiunii de audit public intern la 
B.A.R. din perioada 17.04.2012 - 08.05.2012) următoarele proceduri 
elaborate/revizuite: 

 Procedura de sistem privind evaluarea performanţelor profesionale individuale 
ale salariaţilor şi dezvoltarea resurselor umane (PV nr. 3302/02.08.2012), în 
vederea implementării Standardului 3: Competenţa, performanţa,  revizuire pe 
baza observaţiilor privind indicatorii de performanţă specifici compartimentelor; 

 Procedura de sistem privind delegarea (PV nr. 3302/02.08.2012), în vederea 
implementării Standardului 5: Delegarea; 

 Procedura de sistem privind semnalarea neregulilor (PV nr. 3302/02.08.2012), 
în vederea implementării Standardului 16: Semnalarea neregulilor; 

 Procedura de sistem privind arhivarea documentelor şi înregistrărilor (PV nr. 
4472/31.10.2012), în vederea implementării Standardului 14: Corespondenţa 
şi arhivarea; 

 Procedura de sistem privind managementul riscului (PV nr. 4472/31.10.2012), 
în vederea implementării Standardului 11: Managementul riscului; 

 Procedura de sistem privind circuitul documentelor de intrare-ieşire al B.A.R. 
(PV nr. 5342/14.12.2012). 
 

Comisia Profesională 
 a elaborat propunerile de modificări ale organigramei BAR (PV nr. 

247/19.01.2012 şi nr. 281/23.01.2012) ca urmare a Adresei nr. 47/17.01.2012 a 
Academiei Române privind reducerea numărului de posturi finanţate, de la 191.5 
la 185, pentru 2012; 

 a elaborat propunerile pentru promovarea unui număr de 8 salariaţi (PV nr. 
4926/29.11.2012), prin transformarea propriului post, continuând procedura 
aprobată şi aplicată parţial pentru 2011 şi selecţie după criteriul „data ultimei 
promovări”  pentru încadrare în limitele de creştere salarială (Hotărârea A.R. nr. 
52/15.12.2011).  
 

Comitetul de Sănătate şi Securitate în Muncă 
 în şedinţa din data de 31.05.2012 a fost prezentat Comitetul de Sănătate şi 

Securitate în Muncă ( PV 2142/31.05.2012); 
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 în şedinţa din data de 25.09.2012 au fost dezbătute unele aspecte privind acordarea 
avizului de apt condiţionat, pentru anumiţi salariaţi, în urma controalelor de 
medicina muncii (PV nr. 3958/25.09.2012). 

 
4.3.2. Comunicarea cu salariaţii 
 

S-a realizat pe mai multe canale: 
– Prin intermediul şefilor de compartimente; 
– Întâlnirile conducerii cu reprezentanţii sindicali şi cu toti salariaşii care au solicitat 

aceste întâlniri; 
– Folosirea intensă a reşelei interne electronice pentru: 

 informarea directă a salariaşilor despre problemele profesionale, economice şi 
sociale, despre oportunităţile de participare la conferinţe, proiecte, şcolarizări; 

 dezbaterea deschisă a problemelor de interes pentru instituţie şi salariaţi. 
– Publicaţii de uz intern: 

 Buletin informativ, ediţie electronică, 21 numere;  
 Newsletter „Noi”, ediţie tipărită, 2 numere. 

 
4.4 Perfecţionarea personalului - cursuri de perfecţionare  
 
4.4.1. Compoziţia personalului 
 

În anul 2012 numărul posturilor finanţate a fost de 185 (faţă de 191,5 în 2011), din care: 
– Studii superioare: 108 (104,5 în 2011), din care: 

 Doctori: 7 (6 în 2011, 3 în 2010); 
– Studii medii: 43 (40 în 2011); 
– Studii generale: 34 (39 în 2011). 

 
4.4.2  Cursuri de perfecţionare la iniţiativa şi cu sprijinul financiar/logistic al instituţiei  
 

Biblioteca a venit în întâmpinarea solicitărilor compartimentelor pentru cursuri de 
perfecţionare ca urmare a evaluărilor performanţelor profesionale ale salariaţilor. 
 
4.4.2.1 Cursuri cu formatori externi 
 
Nr 
crt 

Curs Formator Perioada Finalizare Cursanţi 

1 
Paleografie  
româno-chirilică 

Şcoala Naţională 
de Perfecţionare 

Arhivistică 
apr.-mai 

 
mai-sept. 

Examen  
 
Practică 
arhivistică 

Albu Carmen, 
Dimitriu Oana, 
Kovari Luminiţa, 
Nichita Claudia, 
Năstăşelu Liana  

2 
Formator în  
Cultura informaţiei  

ABR 
Ambasada SUA 

26-28 sept. Diplomă Căzănaru Svetlana 

3 Bibliotecar 
 

6-17 feb. 
Certificat 

de 
absolvire 

Boştină Vasile 
Radu Paula 
Toma Bianca 

4 
Eval. performanţe 
profesionale 

Centrul de 
Pregătire 

Profesională în 
Cultură al 

Ministerului 23 ian. Adeverinţă Jugănaru Eliza 
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5 Salarizare personal 
instituţii publice 

1-3 feb. Adeverinţă 
Jugănaru Eliza 
Vasiliu Monica 

6 
Sistem de control 
intern managerial  

9-11 apr. Adeverinţă Chira Rodica  

7 Eneagrame  28 nov. Adeverinţă Chira Rodica 
8 Cercetare de public 

Culturii 

27-29 sept. Diplomă Ringheanu Mirela 

9 Limbă franceză Inst. Francez oct.-nov. 
Certificat 
absolvire 

Negru Mariana  

23 apr. - 
4 mai 

Certificat 
absolvire 

Duvalmă Robertino 
Iancu Gheorghe 

10 Inspector SSM 
22 oct. - 14 

nov. 
Certificat 
absolvire 

Manta Silvia 

11 Prim ajutor 

Centrul de 
Pregătire şi 

Perfecţionare 
Profesională al 

Inspecţiei Muncii 28-29 apr. 
28-29 apr. 

Certificat 
absolvire 

Nichita Ştefan 
Jugănaru Bogdan 

                                                                                           
Dinamica efortului financiar al Bibliotecii, pe ultimii 4 ani, arată astfel: 

 
Sursa Total 2009 2010 2011 2012 

          De la Bugetul de stat 9.750 0 0 4.100 5.650 
          Din Venituri proprii 19.340 2.600 1.000 9.610 6.130 
 
4.4.2.2 Cursuri cu formatori interni 
 

Cursuri organizate potrivit „Programului de cursuri interne” (nr. 43/05.01.2012), cu lectori 
din personalul B.A.R.: 

 
Nr 
crt 

Curs Formator Perioada Finalizare Cursanţi 

Limba engleză     
1 

 - iniţiere Ioniţă Elena 
feb. - mai 
nov. - dec. 

în derulare 20 

Limba franceză     
 - iniţiere Popescu Cristina oct. - dec. în derulare 8 2 
 - nivel mediu Dobre Carmen oct. - dec. în derulare 8 

3 Limba germană Roiu Cristina oct. - dec. în derulare 
11 interni 
22 externi 

4 IT&C - MS Office Lepădatu Cornelia oct. - dec. în derulare 40 
Pregătirea stagiilor  
profesionale-Spania 

 
feb. - mai 

- culturală 
Stanciu Daniela  
Bălăican Delia 

mar. - mai 

- pedagogică 
 
Bălăican Delia 
 

mar. - mai 

- biblioteconomică  
(în limba engleză) 

Stanciu Măriuca feb. - mar. 

5 

- lingvistică 
(limba spaniolă) 

Institutul Cervantes ian. - mar. 

 
 
Certificat de 
competenţă 
lingvistică 
(A1) 
 
Certificat 
Europass 
Mobility 

18 
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4.4.3 Activităţi de perfecţionare absolvite/în derulare, la iniţiativa salariaţilor 
 
4.4.3.1 Titluri de doctor atribuite 

 
1. Dr. Lorenţa Popescu, dr. în lingvistică, cu stagiul desfăşurat în perioada 2005-2012 la 
Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan-Alexandru Rosetti (confirmat în ianuarie 2013) 
 
4.4.3.2 Studii de masterat/licenţă 
 
Nr 
crt   Tip Instituţia Perioada Stadiul Cursanţi 

1 
Curs postuniversitar  
biblioteconomie, 
Facultatea de Litere 

Universitatea 
Bucureşti 

2011-2012 Absolvire 
Bazavan Emilian 
Popa Vasilica  

2 
Biblioteconomie  
Facultatea de Litere 

Universitatea  
Bucureşti 

2011-2012
Examen 
licenţă 

Pricope Monica  
Stoean Daniela  

3 
Biblioteconomie  
Facultatea de Litere 

Universitatea  
Bucureşti 

2011-2012 în derulare 

Ionescu Madlen 
Agiu Aurelia 
Mirea Emilia 
Mirea Alexandru 
Panaitescu Despina 

4 
Facultatea de 
Istorie 

Universitatea  
D. Cantemir 

2011-2012 în derulare Nicolau Delia Irina 

 
4.5 Evaluarea, încadrarea şi promovarea personalului din instituţie 
 

În anul 2012, s-au realizat evaluările performanţelor profesionale individuale pentru anul 
2011:  

– Din totalul de 173 de salariaţi evaluati 153 salariaţi au obţinut calificativul „Foarte 
bine“ iar 20 de salariaţi au obţinut calificativul „Bine“. 

– Au fost rezolvate 4 contestaţii dintre care: 1 la nivelul funcţiilor de conducere şi 3 la 
nivelul funcţiilor de execuţie.  

Promovarea personalului a avut la bază „Programul privind optimizarea activităţilor BAR 
prin transformarea unor posturi din statul de funcţii” (22.11.2011) care prevedea 
transformarea a 39 de posturi, dintre care în 2011 au fost rezolvate 14.  

– Pentru 2012, în cadrul limitelor bugetare stabilite, Comisia profesională a Bibliotecii a 
selectat 8 posturi prioritare, dintre cele 25 rămase, urmând ca organizarea examenului 
de promovare să se facă în 2013 după obţinerea avizului favorabil al Academiei 
Române. 

– În anul 2012, 2 salariaţi au absolvit cursuri de lungă durată de profil. 
       
4.6 Măsuri luate în urma controalelor, verificării / auditării  
 
4.6.1 Misiuni efectuate 

 
Misiunile de control din cursul anului 2012, la Biblioteca Academiei Române, au fost 

următoarele: 
– Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi a Municipiului Bucureşti a 

efectuat, în perioada 01 - 30 martie 2012, un audit financiar asupra conturilor de 
execuţie bugetară întocmite pe anul 2011.  
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– Biroul de Audit Public Intern al Academiei Române a efectuat, între 17 aprilie - 8 mai 
2012, o misiune de audit public intern cu tema „Respectarea condiţiilor legale privind 
întocmirea dosarelor de personal” pentru perioada 01.01.2011 - 31.12.2011. 

– Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti - Inspecţia Muncii a 
efectuat, în 26.03.2012 şi respectiv în 18.12.2012, misiuni de control privind modul de 
respectare a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (PV nr. 
1138/26.03.2012 şi PV nr. 5446/20.12.2012). 

 
   4.6.2 Sarcinile trasate în rapoartele de control   
 

– Raportul de control al Curţii de Conturi: 
 recuperarea creanţelor de la Fondul naţional unic de asigurări de sănătate (termen: 

30.11.2012). 
 finalizarea procedurilor operaţionale, identificarea şi evaluarea sistematică a 

riscurilor (termen: 30.11.2012); 
 întocmirea documentaţiei cadastrale şi înscrierea în Cartea Funciară a imobilului 

din strada Ion Maiorescu nr. 9, sector 2, Bucureşti (termen: 30.11.2012); 
 inventarierea activelor fixe din patrimoniul Bibliotecii, întocmirea Registrelor de 

inventar al mijloacelor fixe şi al obiectelor de inventar (termen: 30.11.2012); 
 inventarierea colecţiilor de bunuri culturale mobile din patrimoniul Bibliotecii 

(termen: 30.11.2012). 
– Raportul de control al Auditului public intern al Academiei Române: 

 stabilirea spaţiului destinat arhivei şi desemnarea persoanei care să gestioneze 
fondul arhivistic; 

 actualizarea Regulamentului Intern; 
 elaborarea şi difuzarea procedurilor de sistem, scrise şi formalizate, privind: 

semnalarea neregulilor (termen 31.07.2012), managementul riscurilor (termen 
31.10.2012), arhivarea (termen 31.10.2012), circuitul documentelor (termen 
30.12.2012). 

– Rapoartele de control (88327/26.03.2012 şi 88150/18.12.2012) ale Inspectoratului 
Teritorial de Muncă - Inspecţia muncii:  
 precizarea măsurilor şi a echipamentelor individuale de protecţie (termen 

23.04.2012); 
 finalizarea controlului medical periodic (termen imediat). 
 semnarea Fişelor individuale de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă de către toate persoanele participante la instruire (termen imediat). 
 
4.6.3 Măsurile şi acţiunile întreprinse 
 

Pentru rezolvarea problemelor semnalate în misiunile de control, acţiunile întreprinse au 
fost următoarele: 

– s-au repartizat sarcinile persoanelor autorizate pentru îndeplinirea acestora; 
– cu două excepţii, toate celelalte sarcini rezultate din misiunile de control au fost 

îndeplinite în mod corespunzător, la termenele stabilite şi raportate autorităţilor de 
control respective; 

– suma, reprezentând creanţele de la Fondul naţional unic de asigurări de sănătate, nu a 
putut fi recuperată în termenul prevăzut (cu toate demersurile multiple şi repetate 
întreprinse) şi s-a solicitat Curţii de conturi prelungirea de aplicare a termenului 
stabilit; 
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– pentru inventarierea colecţiilor, Biblioteca a procedat la stabilirea normelor 
metodologice specifice privind evidenţa, gestionarea şi inventarierea documentelor 
specifice de bibliotecă (deoarece Comisia Naţională a Bibliotecilor încă nu le-a 
elaborat), norme aprobate deja de Academia Româna, dar care nu au fost încă aprobate 
de către Ministerul Finanţelor Publice şi având în vedere că măsura nu a putut fi 
realizată la termenul prevăzut s-a solicitat Curţii de conturi prelungirea de aplicare a 
termenului stabilit. 

 
5. Situaţia economico-financiară a instituţiei  
 
 Resurse financiare [RON]  
 
 

Sursa 2009 2010 2011 2012 

Bugetul de stat (total) 8.379.156 7.129.651 6.670.556 6.848.129

 - Alocaţii 8.379.156 7.129.651 6.623.274 6.711.779

 - Cofinanţări 0 0    47.282 136.350

Venituri proprii (total)      95.865     168.393    203.030  311.478

 - Servicii prestate      95.865 168.383 102.462 99.404

 - Proiecte europene 0 0    100.568 112.074

 - Proiecte naţionale 0 0 0 100.000

Total general  8.475.021 7.298.878 6.873.978 7.159.607
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Mulţumiri 
 
 

Prezentul raport reflectă complexitatea preocupărilor Bibliotecii Academiei Române, 
eforturi depuse şi rezultate obţinute. El reprezintă  o sinteză a rapoartelor de activitate 
elaborate, pentru perioada de raportare ianuarie - decembrie 2012, de către şefii 
compartimentelor din Bibliotecă, după cum urmează: 

 
 D-na Maria Rafailă - serviciul Dezvoltarea colecţiilor, schimb internaţional; 
 D-na Monica Parusi - serviciul Catalogarea şi clasificarea cărţii; 
 D-na Daniela Stanciu - serviciul Catalogarea şi clasificarea periodicelor;  
 Dl. Radu Mitrescu - serviciul Oganizarea şi conservarea colecţiilor; 
 Dr. Alexandra Crăciunescu - serviciul de Bibliografie naţională  
 D-na Gabriela Dumitrescu - serviciul de Manuscrise, carte-rară; 
 D-na Cătălina Macovei - cabinetul de Stampe, hărţi, muzică; 
 Dr. Viorel Petac - cabinetul de Numismatică; 
 D-na Mirela Ringheanu - serviciul  Comunicarea colecţiilor; 
 Dr. Măriuca Stanciu - serviciul Informatizare - mediatecă; 
 Dl. Ionel Stafi - serviciul Tehnic - administrativ; 
 D-na Corina Constantinescu - serviciul Restaurare - legătorie; 
 D-na Rodica Chira - biroul Resurse umane - salarizare - aprovizionare; 
 D-na Anca Haită - compartimentul Contabilitate; 
 D-na Cristina Roiu - Documentare, analiză, marketing internaţional; 
 D-na Monica Enache - Oficiul juridic; 
 Dl. Cornel Lepădatu, Director adjunct. 

 
Pe această cale, tuturor le sunt adresate mulţumiri pentru informaţiile furnizate. 
Elementele de detaliu care nu au fost cuprinse în această sinteză, privind evidenţierea/ 

menţionarea realizărilor şi/sau meritelor individuale/de grup ale salariaţilor Bibliotecii pot 
fi găsite în rapoartele compartimentelor care sunt postate pe site-ul instituţiei la rublica 
„Rapoarte anuale de activitate” - „Rapoarte interne”. 

S-au folosit şi  date conţinute în Raportul  final de management al Directorului general  
al Bibliotecii Academiei Romane (postat pe site-ul BAR , la rubrica „Rapoarte interne”) şi 
din Raportul anual de activitate al Acad. Florin Filip postat pe site-ul Secţiei AR  pentru 
„Ştiinţa şi tehnologia informaţiei „ (http://valhalla.racai.ro/sti/info_rapact.htm ). 

 
În final, dar de fapt în primul rând, mulţumirile se adresează tuturor salariaţilor, atât 

cu funcţii de execuţie cât şi cu funcţii de conducere, care şi-au adus contribuţia la 
funcţionarea acestei instituţii de cultură. 

 
Data :09.02.2013     Intocmit, 

Acad. Florin Gheorghe FILIP, Director-General 
Drd . Mat Cornel Lepadatu , Director adjunct 

http://valhalla.racai.ro/sti/info_rapact.htm

	– Grupul de lucru la Bibliografia Naţională Retrospectivă a Cărţii:

