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1. Realizarea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă

1.3 Conservarea colecţiilor

- In depozitele de unicate ale serviciului se aflau, la data raportării, 1.110.365 volume
monografii , 1.515.215 unităţi de bibliotecă publicaţii seriale şi 4.498 CD-uri.

 Au intrat în depozitele centrale 13.606 volume monografii şi 29.848 unităţi de bibliotecă
publicaţii seriale ( 92 volume, 29.254 numere şi 502 CD-uri ).

 Depozitul Dublete periodice româneşti a primit şi a prelucrat 5.986 unităţi de bibliotecă
publicaţii seriale dublete .

 În scopul conservării au fost broşate 503 volume monografii, 115 volume monografii au fost
reparate şi au fost legate 2.029 unităţi de publicaţii periodice în 131 de volume .

 Cristea Anişoara Luminiţa, Chireceanu Adriana şi Stermin Cătălin, în colaborare cu serviciile
Dezvoltarea Colecţiilor şi Informatizare, au prelucrat 763 volume dublete , acestea fiind predate
ulterior Depozitului de dublete carte românească.

 Duvalmă Robertino, Duvalmă Elena Graţiela şi Nicolau Delia Irina, în colaborare cu
serviciul Informatizare, au catalogat (descriere bibliografică sumară) şi au înregistrat stocurile pentru
1322 volume monografii, în cadrul implementării modulului Circulaţie din ILS Aleph-500.

- Au fost inventariate gestiunile a 6 depozite (II, VI, VIII, IX Carte şi XI, XII Periodice).

1.5 Utilizarea colecţiilor

 Au fost puse la dispoziţia utilizatorilor din sălile de lectură Ioan Bianu, N. N. Constantinescu
şi Virgil Cândea 76.401 volume monografii şi 92.774 exemplare publicaţii seriale conţinând 1.391.610
unităţi de bibliotecă .

 Au fost puse la dispoziţia serviciilor B.A.R 16.054 volume monografii şi 3910 exemplare
publicaţii seriale conţinând 58.650 unităţi de bibliotecă .

 Pentru împrumut extern au fost puse la dispoziţia utilizatorilor 846 volume monografii, din
care au fost restituite, până la data raportării, 839 volume .

În concluzie, rezultă că, până la data raportării, 58 % din fondurile existente în depozitele
compartimentului au fost puse la dispoziţia diverşilor utilizatori.



2 Evoluţia instituţiei în perioada raportată.

2.3.3 Comunicări la conferinţe

- Duvalmă Elena-Graţiela şi Duvalmă Robertino au participat, în perioada 7-9 septembrie
2016, la cea de a XXVII-a Conferinţă Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România organizată la
Timişoara, unde au prezentat comunicarea Biblioteca Academiei Române: 149 de ani în serviciul
comunităţii academice române.

2.3.3.Participări fără comunicări la conferinţe şi la alte evenimente culturale

- Nichita Ştefan a participat, în perioada 7-9 septembrie 2016, la cea de a
XXVII-a Conferinţă Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România organizată la Timişoara.

4. Sistemul organizaţional al instituţiei

4.4.4 Evaluarea, încadrarea şi promovarea personalului din instituţie

- În urma obţinerii diplomei de bacalaureat, Lazăr Stelian a promovat pe postul de bibliotecar
(M) II.

- În urma finalizării studiilor universitare, Mirea Emilia, Agiu Aurelia, Bazavan Emilian, Nicolau
Delia Irina şi Popa Vasilica au promovat pe postul de bibliograf (S) II.

Şef serviciu,
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