
Denumirea unităţii BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ ,,PANAIT CERNA” TULCEA  

Judeţul TULCEA 

Localitatea TULCEA 

Strada ISACCEI Nr. 16A 

Tipul bibliotecii :  Publică:    

Naţională     - metropolitană    

Academică    - judeţeană  X  

Universitară   - municipală / oraşenească   

       - comunală    

Specializată :  Şcolară :    

- guvernamentală   - primară    

- medicală    - gimnazială    

- pt. instituţii sau   - liceală    

 asociaţii profesionale  - casa corpului didactic   

- industrială şi comercială  - profesională    

- media     - complementară/de ucenici   

- altele      - postliceală de specialitate/tehnică   

 

Acest formular, aprobat de Comisia Naţională a Bibliotecilor şi modificările propuse de 

Comisia de Statistică şi Evaluare a ANBPR, se completează de către toate tipurile de biblioteci 

publice şi se transmite prin bibliotecile judeţene, către ANBPR, pe adresa e-mail: 

anbpr_ro@yahoo.com 

 

(Semnătura conducătorului unităţii) 
   L.S.  

Numele persoanei care a comunicat datele înscrise 

pe formular: 

Dl/D-na       
 

Telefon/Fax     
 

E-mail              

Nr.  Data 
  18.03. 2021 

 

RAPORT  STATISTIC 

ANUAL-BIBLIOTECI 

COMUNALE 
 

 

 

 
BIBLIOTECI 

ACTIVITATEA BIBLIOTECILOR PUBLICE ÎN ANUL 2020 

25 Număr staţii de lucru pentru utilizatori 64 

a) din care conectate la Internet 64 

b) din care conectate la Intranet - 

26 Număr de locuri în săli de lectură 200 

 

 

COLECŢII 

3 Cărţi şi periodice tipărite – nr. unităţi fizice 243274 

4 Manuscrise – nr. unităţi fizice 12 

5 Microformate – nr. unităţi fizice - 

6 Doc. Audiovizuale – nr. unităţi fizice 128 

7 Colecţii electronice (total: a+b+c sau total: d+e+f) – nr. unit. De informație 54 

a) Doc. Digitale (cărţi e, patente e, doc AV în reţea, altele) 37 

b) Baze de date 17 

c) Periodice electronice                               

din care:  

d) CD-ROM 125 

e) DVD-ROM 178 

f) pe alt tip de suport - 

8 Alte documente – nr. unităţi fizice 13 

9 TOTAL COLECŢII  

10 Periodice tipărite şi electronice – nr.titluri (intrate în 2019) 1 

11 Periodice tipărite şi electronice-nr.abon.(realizate pt. 2019) 1 

12 Resurse gratuite de pe Internet – nr. legături la resurse gratuite unice - 

ACHIZIŢII DE DOCUMENTE 

13 Cărţi şi periodice tipărite – nr.unităţi fizice                      750 

14 Manuscrise – nr. unităţi fizice - 

15 Microformate – nr. unităţi fizice - 

16 Documente audiovizuale – nr. unităţi fizice - 

17 
 

Colecţii electronice (total: a+b+c sau total: d+e+f) – nr. unit. De informație - 

a) Doc. Digitale(cărţi e, patente e, doc AV în reţea, altele) - 

b) Baze de date - 

c) Periodice electronice - 

din care:  

d) CD-ROM - 

e) DVD-ROM - 

f) alte suporturi - 

18 Alte documente – nr. unităţi fizice - 

19 TOTAL DOCUMENTE ACHIZIŢIONATE  

 a) din finanţare publică 564 

b) din venituri proprii - 

c) din alte surse: dep. Legal, donaţie, schimb 286 

20 Cărţi tipărite şi electronice – nr. titluri achiziţionate  

ELIMINĂRI DE DOCUMENTE 

ACCES ŞI FACILITĂŢI 

UTILIZARE ŞI UTILIZATORI 

27 Total utilizatori înscrişi (în perioada de referinţă 2015 – 2020) 12966 

28 Utilizatori activi (în anul de referinţă 2020) 1855 

a) din care nou înscrişi (în anul de referinţă 2020) 607 

b) din care vizaţi (în anul de referinţă 2020) 6261 

29 Nr. tranzacţii de împrumut/Nr. de doc. Împrumutate 197165 

30 Nr. total de vizite la biblioteca(directe si de la distanta) 9957 

31 a) din care vizite directe 3394 

b) din care via Internet 7337 

32 Număr de referinţe prin e-mail - 

33 Populaţia 118113 

PERSONALUL BIBLIOTECII 

34 Personal de specialitate 20 

35 Voluntari 38 

36 Personal administrativ şi de întreţinere - 

37 TOTAL PERSONAL  

VENITURI (în mii RONI) 

38 Finanţare publică  

39 Finanţare instituţională - 

40 Venituri proprii - 

41 Alte surse : subvenţii,depozit legal, sponsorizări, donaţii, schimb etc.  - 

42 TOTAL VENITURI  

CHELTUIELI CURENTE DIN FINANŢARE BUGETARĂ ( în mii RONI) 

43 Cheltuieli pentru personal 1002,44 

44 Cheltuieli materiale pentru achiziţia de doc. 31,6 

45 Alte cheltuieli materiale 
47, 95 

46 Total cheltuieli curente din finanţare bugetară  

CHELTUIELI CURENTE DIN VENITURI PROPRII ( în mii RONI ) 

47 Cheltuieli pentru automatizare - 

48 Cheltuieli pentru achiziţia de documente - 

49 Alte cheltuieli materiale - 

50 Total cheltuieli curente din venituri propii - 

 

CHELTUIELI CURENTE DIN ALTE SURSE ( în mii RONI ) 

51 Cheltuieli pentru automatizare - 

52 Cheltuieli pentru achiziţia de documente - 

53 Alte cheltuieli materiale - 

54 Total cheltuieli curente din alte venituri - 

CHELTUIELI DE CAPITAL ( în mii RONI) 

 

59 Total cheltuieli curente şi de capital  

60 Biblioteca deţine Site Web Da/Nu DA-/NU-22 

61 Biblioteca deţine Catalog online Da/Nu NU-22 

62 Biblioteca oferă Acces Internet utilizatorilor Da/Nu DA-21/NU-1 

Precizări: • Bibliotecile 

municipale, orăşeneşti şi comunale vor transmite, până la data de 9 martie 2020, un exemplar din RSA la biblioteca judeţeană/ metropolitană care le coordonează. 

• Biblioteca metropolitană şi bibliotecile judeţene vor transmite, până la data de 23 martie 2020, un exemplar din situaţia centralizată pe trei tipuri de biblioteci: 

1. metropolitană/judeţeană; 

2. municipale şi orăşeneşti; 

3. comunale. 

1 Nr. unităţi administrative 22 

2 formate din: 

a) biblioteci centrale/principale 22 

b) filiale - 

c) puncte externe de servicii - 

d) biblioteci mobile - 

 

55 Cheltuieli pentru automatizare - 

56 Cheltuieli pentru construcţii - 

57 Alte cheltuieli de capital - 

58 Total cheltuieli de capital  

 

21 Total documente eliminate - nr. unităţi fizice 661 

 

22 Număr documente în acces liber (din total 135190 

colecţii) 

23 Număr de înregistrări catalografice în sistem 500 

automatizat (din total colecţii) 

24 Număr total de computere 61 
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