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A. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul 
în care îşi desfăşoară activitatea 

 

1. Colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale  
care se adresează aceleiaşi comunităţi 

 
În anul 2019 au fost încheiate sau reînnoite 100 de parteneriate, majoritatea fiind 

inițiate de instituția noastră. Partenerii cei mai importanţi au fost Ambasada Statelor 

Unite la Bucureşti (care a finanţat şi sprijinit funcţionarea compartimentului American 

Corner), Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” din Republica Moldova 

(coorganizator al Concursului literar transfrontalier „La Izvoarele Înțelepciunii”), 

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi (partener al Festivalului 

„Teodorenii”), Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” al Academiei Române – Filiala Iași 

(Conferințele Bibliotecii), Institutul Francez din Iași, Inspectoratul Școlar Județean 

Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Universitatea de Știinţe Agricole şi 

Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iași, Universitatea Națională de Arte 

„George Enescu” Iași, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iași, precum şi cu 

Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România și alte 

biblioteci judeţene din ţară (Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj – Concursul 

Național de lectură „Bătălia cărților” și Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov 

– „Prietenie pe o… sfoară”.  

Au continuat colaborările cu alte instituţii (de cultură, educaţie sau comunitare) 

aflate în subordinea Consiliului Judeţean Iaşi (Muzeul Naţional al Literaturii 

Române Iaşi – „Casa Fantasy” din cadrul Festivalului Internaţional de Literatură și 

Traducere – FILIT și „Şotron. Festivalul copilăriei”, Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Iaşi – punct de împrumut la Centrul de plasament 

„Veniamin Costache”, ApaVital SA Iaşi – proiectul „Intersecții”, Centrul de Asistență 

medico-sanitară din comuna Bivolari – punct nou de împrumut, Colegiul Tehnic „Ion 

Holban” Iași, Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu” Iași) sau a Primăriei 

Municipiului Iaşi, prin Direcția de Asistență Comunitară (Căminul de bătrâni „Sfinții 

Împăraţi Constantin şi Elena” din Bucium, Căminul de pensionari „Sf. Cuvioasă 

Parascheva” din Copou, Centrul Social cu destinație Multifuncțională „Bucuria”). Tot în 

acest capitol este necesar să amintim Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan 

Angheluță” din Galați, Muzeul Județean „Vasile Pârvan” din Bârlad, Fundația 

Academică „Idei și Fapte pentru anii 2000” și cele șase primării și biblioteci 

comunale din județul Iași, care au contribuit la implementarea proiectului „Constelația 
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bibliotecilor”, proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN): 

Cotnari, Deleni, Ceplenița, Belcești, Erbiceni și Șipote.  

Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” a avut colaboratori principali și instituţiile de 

învăţământ de diverse nivele din municipiul și județul Iaşi: 21 licee/colegii, 25 de școli 

gimnaziale, 19 grădinițe și patru universități. În realitate, numărul instituțiilor de 

învățământ preuniversitar cu și în care au fost organizate evenimente este mult mai 

mare, însă desfășurarea activităților nu este condiționată de semnarea unui parteneriat. 

Și în acest an, Biblioteca a avut ca parteneri școli din județ: elevi din Tg. Frumos, Hârlău, 

Tomești, Șcheia, Belcești, Răducăneni, Bârnova, Lungani, Focuri, Valea Seacă, Andrieșeni, 

Costuleni, Dobrovăț, Victoria ș.a. au beneficiat de activitățile educaționale desfășurate în 

spațiile bibliotecii sau în comunitățile lor.  

În 2019 a continuat parteneriatul cu Direcția Generală Anticorupție (D.G.A.) – 

Serviciul Județean Anticorupție Iași, Agenția Națională Antidrog – Centrul de 

Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Iași și Agenția Națională Împotriva 

Traficului de Persoane – Centrul Regional Iași. Proiectul comun al celor patru 

organizații: „Info.Biblioteca: Viață – Anticorupție – Libertate” (VAL) are ca obiectiv 

intensificarea gradului de dezvoltare a unui comportament antivictimal în rândul 

elevilor din județul Iaşi și a unei conduite preventive, precum și informarea corectă 

asupra unor situații de risc (corupție, consum de droguri, trafic de persoane etc.). 

Proiectul va continua și 2020, o parte dintre activități se vor desfășura în și prin 

intermediul bibliotecilor comunale sau orășenești din județul Iași. De asemenea, tot în 

categoria proiecte social-educaționale amintim și „Biblioteca de prim ajutor”, proiect 

derulat în parteneriat cu Asociația Ambulanța Life – Serviciul Voluntar de 

Ambulanță Iași. 

În 2019 a fost continuat parteneriatul cu Administrația Națională a Penitenciarelor, 

prin punctul de împrumut carte organizat la Penitenciarul Iaşi, prin care sunt puse la 

dispoziţia persoanelor private de libertate circa 500 de volume din colecţiile proprii și 

care sunt schimbate periodic. Totodată, au fost continuat proiectul „Educația prin film 

și teatru”.  

În 2019, Biblioteca a continuat să opereze cele șase puncte de împrumut existente 

la: Centrul Social cu destinație Multifuncțională „Bucuria”, Căminul pentru persoane 

vârstnice „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Bucium, Căminul de Pensionari „Sf. 

Cuvioasă Parascheva” din Copou, Centrul Cultural Multifuncţional pentru Vârsta a Treia 

(aflate sub tutela Direcției de Asistență Comunitară Iași), Penitenciarul Iaşi și la Centrul 

de plasament „Veniamin Costache” al DGASPC Iași și a deschis unul nou în comuna 

Bivolari, în cadrul Centrului de Asistență medico-socială pentru persoane vârstnice. 

Roluri importante în derularea proiectelor inițiate de bibliotecă au avut și ApaVital 

SA Iaşi, Agenția pentru Protecția Mediului Iași, Administrația Națională de 

Meteorologie – Centrul Regional Meteorologic Moldova Iași și Romsilva – Regia 
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Națională a Pădurilor Iași, care au sprijinit premierea unor concursuri pentru elevi și 

derularea unor activități dedicate mediului înconjurător.  

În 2019, parteneri importanți au fost organizațiile fără scop lucrativ sau ONG-uri din 

Iași: Asociaţia Literară „Păstorel”, Asociația „Ciurbeștenii”, Asociația Studențească 

Amicus, Asociația Patrimoniu pentru Comunitate, Asociația „Idei pentru mileniul 

III”, Asociația pentru dezvoltare durabilă OPTIM, Asociația pentru o Educație de 

Calitate, Asociația ROIS – Ready to open Intercultural Spaces, Clubul Sportiv Unirea 

Iași, Federația Organizațiilor Nonguvernamentale de Tineret din Iași FONTIS, iar 

cu Centrul Diecezan Caritas Iași – Centrul de Resurse pentru Familii am continuat 

proiectul „Dacă nu poți veni la bibliotecă, vine biblioteca la tine!”. 

2019 a fost fructuos și în relația cu numeroasele minorități etnice și lingvistice din 

Iași, prin continuarea colaborării cu Federația Comunităților Evreieşti din România – 

Cultul Mozaic – Comunitatea Iași, Comunitatea Elenă Iaşi – Filială a Uniunii Elene din 

România, U.A.R. Iași – Uniunea Armenilor din România sau cu Uniunea Polonezilor 

din România „Dom Polski”.  
 

Anul Parteneriate încheiate/reînnoite 

2018 108 

2019 100 
 

! 

Menționăm că aparenta scădere a numărului de parteneriate se datorează 

faptului că în anii precedenți o parte semnificativă din acestea o reprezintă cele 

care au fost încheiate pe o perioadă nedeterminată sau pe mai mulți ani. Ca atare, 

se poate spune că numărul parteneriatelor în curs este constant, în jurul valorii de 

130. 

Lista completă a parteneriatelor încheiate în 2019 se regăseşte în Anexa I a acestui 

raport.  
 

Voluntariat 

În 2019, Biblioteca Judeţeană Gh. Asachi Iaşi a implicat voluntarii în circa 175 de 

activităţi. Majoritatea studenţi, dar și specialiști din diferite domenii au contribuit în 

derularea unor proiecte care necesită o desfășurare mare de resurse umane: Șotron, 

Școala de vară pentru pitici, Orăşelul Copiilor, GFest, Biblioteca de vacanță, Lectura artei, 

cursurile de limbă engleză pentru seniori, ateliere creative, sesiuni sportive etc. 

 

 VOLUNTARIAT 

Anul Membri activi 
Nr. activităţi în care 

au fost implicaţi 

2018 18 225 

2019 87 175 
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Așa cum se poate observa din tabel, în 2019 am avut o altă abordare a acestei 

activități, în sensul măririi bazei de voluntari, cu implicarea lor în mai puține 

activități, dar de o amploare mai mare. 

 
 
2. Analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern,  

puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări) – 2019 
 

Strenghts (Puncte tari) Weaknesses (Puncte slabe) 

• notorietate, încredere 

• fond de carte vast şi valoros, adus la zi 

• deschiderea de noi filiale 

• capacitate însemnată de colaborare şi  

   interacţiune cu toţi actorii sociali 

• gratuitatea absolută a serviciilor 

• structură internă perfecţionată 

• diversitate a abordărilor culturale 

• capacitate sporită de scriere a 

proiectelor de finanțare. 

• absenţa unui sediu central propriu  

   şi adecvat 

• imposibilitatea investiţilor în clădiri  

• imposibilitatea obţinerii tuturor  

   avizelor ISU 

• lipsa de calificare a resurselor care pot fi  

   atrase de pe piaţa muncii 

• durata scurtă a contractelor de închiriere 

• demotivarea datorată neacordării 

arbitrare a sporurilor salariale 

Opportunities (Oportunităţi) Threats (Ameninţări) 

• public numeros şi educat 

• strategia culturală naţională este  

   orientată spre cultura de masă,  

   specifică bibliotecilor  

• interesul crescut al unităţilor de  

   învăţământ 

• preţul ridicat al cărţilor încurajează  

   vizitele la bibliotecă 

• Centenarul Bibliotecii 

• scăderea accentuată a gustului pentru  

   lectură 

• concurenţa acerbă din mediul cultural 

• concurenţa referinţelor de pe Internet 

• numărul mare de contracte de închiriere  

   încheiate pe termen scurt 

• închiderea unor porţiuni din sediu 

• mutarea bibliotecii într-o zonă din afara  

   Axei culturale a municipiului Iaşi 

 

Din punct de vedere al activităţii ei zilnice, derivate din misiunea pe care o are în 

comunitatea ieşeană, Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” este într-o etapă bună de 

funcţionare şi de dezvoltare. Activităţile cultural-educative diverse, manifestările 

artistice, fondul de carte divers reuşesc să aducă la bibliotecă un procent de peste 5 la 
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sută din populaţia Iaşului, ceea ce este un rezultat bun, având în vedere numărul şi 

calitatea celorlalte biblioteci din oraş.   

Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” își sărbătorește Centenarul, ea fiind înfiinţată în 

1920. Din păcate, instituţia nu beneficiază de un sediu propriu, ceea ce reprezintă de 

departe cea mai mare problemă, pe de o parte fiindcă acest lucru pune în pericol însăşi 

funcţionarea instituţiei, iar pe de altă parte fiindcă absenţa patrimoniului imobiliar duce 

la depunctarea masivă în cadrul proiectelor cu finanţare europeană.  

Trebuie avut în vedere şi faptul că problematica identificării unui sediu este 

complicată de necesitatea ca acesta să se afle pe Axa Culturală a municipiului, aşa cum 

s-a structurat ea de-a lungul timpului. Menirea de sediu central al unei biblioteci publice 

nu poate fi împlinită decât din inima culturală a oraşului, fiindcă altfel biblioteca riscă să 

devină fie una de cartier, fie una destinată doar unei anumite categorii sociale, cum ar fi 

elevii sau studenţii. 

Centenarul Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” reprezintă o oportunitate unică de a 

atrage atenţia asupra rolului şi nevoilor specifice ale celei mai importante biblioteci 

publice din regiunea Moldovei. 

 
 
3. Evoluţia imaginii existente şi măsuri luate  

pentru îmbunătăţirea acesteia 
 
Editarea de publicaţii proprii 
 
În anul 2019, planul editorial a cuprins publicații electronice (bibliografii, 

calendare culturale, lucrări de sinteză), reviste și cărți rezultate din activitatea de 

cercetare a specialiștilor bibliotecii. Lista publicațiilor finalizate este următoarea: 

Revista anuală Winter Wonderland (ISSN 2458-0287) este rezultatul celei de-a 

IX-a ediţii a Concursului de creaţie literară în limba engleză cu acelaşi titlu, organizat de 

Compartimentul American Corner. Este realizată pe trei secțiuni: ciclul primar (32 p.), 

ciclul gimnazial (40 p.) și liceal (40 p.), fiind disponibilă în format tipărit şi electronic. 

Revista anuală Februaryʼs Moonstruck (ISSN 0025-0120) este o publicaţie care 

conţine lucrările premiate la ediția a III-a a concursului de felicitări şi scrisori de 

dragoste în limba engleză și română, organizat de Compartimentul American Corner. 

Este disponibilă în format tipărit şi electronic și are 52 p. 
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Revista de biblioteconomie şi de cercetări interdisciplinare Asachiana (ISSN 

2285-3197). În 2019, revista editată de Biblioteca Judeţeană Iaşi a apărut în două 

numere (nr. 10 – 148 p. şi nr. 11 – 172 p.). Revista poate fi consultată în format tipărit și 

online. 

Noutăţi pe rafturile bibliotecii (12 numere) – broşură lunară editată de Biroul 

DTP – conţine titlurile nou achiziţionate de bibliotecă, disponibile la sediul central şi 

filiale, şi poate fi consultată atât pe format tradiţional pe hârtie, cât şi online. 

Broşura-program a Festivalului „Teodorenii”, ediția a VI-a, 4-6 decembrie 2019. 

Broşura Sesiunii de comunicări „Istorie, ficțiune, istorii alternative” – 

„Festivalul Teodorenii”, 5 decembrie 2019. 

Online • „Personalități ieșene. Aniversări și comemorări” – 2020. 

Online • „Scriitori și publiciști ieșeni. Aniversări și comemorări 2020”. 

 

Editarea de cărţi și alte periodice 
 
În anul 2019, Compartimentul Editură al Bibliotecii Gh. Asachi Iaşi a realizat şi 

editat șase volume, după cum urmează: 

* * * Biblioteca arborilor – Parcuri dendrologice din Iaşi, ISBN 978-606-9047-03-3; 

56 p. 

Pentru o „cultură a râsului”. Forme ale comicului, coordonator Constantin Dram, 

ISBN 978-606-9047-07; 248 p. 

Dumitru Șerban, Memoria orașului, volumul II, ISBN 978-606-94358-6-1; 234 p. 

Poveștile Iașului, povestiri despre Iași scrise de elevi de gimnaziu și liceu, ISBN 

978-606-9047-05-7; 120 p. 

Poemele Iașului, creații literare în versuri având autori elevi de gimnaziu și liceu; 

ISBN 978-606-9047-04-0; 72 p. 

Revista Revistelor Școlare, creații reprezentative selectate din revistele școlare 

ieșene apărute în anul școlar 2018-2019, ISSN 2668-7968; 78 p. 

Volumele au apărut la editura Asachiana a Bibliotecii. 

Planul editorial propus pentru 2019 a fost îndeplinit și chiar depășit. 

 

Participarea cu stand propriu la cele mai importante târguri şi festivaluri 

desfăşurate în Iaşi, cât și la alte evenimente publice, aduce de fiecare dată un plus de 
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vizibilitate, datorat în cea mai mare parte locului de desfășurare (centre comerciale 

vizitate intens, parcuri), dar și prin anvergura lor: Târgul de Carte Librex Iași, ediția a 

XXVII-a, 15-19 mai 2019, Atrium Palas Mall; Şotron. Festivalul copilăriei, Ediția a VI-a, 

7-9 iunie 2019, Grădina Muzeului „Mihail Sadoveanu”; „Orășelul copiilor”, 16 iunie 

2019, Grădina Palas Iași; Târgul pentru Școală EXCELSIOR, ediția a VI-a, 9-15 

septembrie 2019, Atrium Palas Mall; Festivalul GFest, ediția a VIII-a, 26-29 septembrie 

2019, Parcul Voievozilor; Iași – Capitala Tineretului din România 2019 - 2020: „Iași - 

Oraș policentric”. 

  

Publicitarea activităţilor bibliotecii (Anexa XII) a mai cuprins realizarea şi 

tipărirea a: 

 411 afişe; 

 8 tipuri de pliante; 

 12 tipuri de semne de carte; 

 73 de modele de diplome; 

 bannere de promovare a Festivalului Teodorenii 2019; 

 bannere de promovare a Festivalului FILIT 2019. 

 

Reflectarea în mass-media 
 
În anul 2019 au fost trimise către cele mai importante instituții de presă ieșene 49 

de comunicate. În ceea ce privește zona de presă online, dispariţia a numeroase site-uri/ 

portaluri de ştiri locale a dus la o scădere a prezenței, fenomen imposibil de controlat de 

către Bibliotecă. De aceea, ne-am concentrat pe clădirea unei baze proprii și foarte solide 

de comunicare online, așa cum se va vedea mai jos.  

Prezenţa în emisiunile principalelor posturi tv, publice sau private (Tvr Iași, Iaşi Tv 

Life şi Tele M), realizate exclusiv cu reprezentanţii bibliotecii, poate fi menţionată ca un 

rezultat al unei bune mediatizări a activităţii noastre. Cu 102 interviuri/reportaje în 

presa audio-vizuală și 146 de articole în presa scrisă, ne bucurăm de o bună vizibilitate 

în media ieșeană. 

 

Anul Articole presa tipărită Apariții online Emisiuni radio şi TV 

2018 147 535 107 

2019 146 451 102 
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Parteneriatele media cu instituţiile media din Iaşi ne oferă spațiu generos de 

promovare: postul regional al televiziunii publice (Studioul Teritorial TVR Iaşi) şi cel de 

radio (Radio Iaşi), trei posturi tv private (Iaşi Tv Life, Tele M şi Apollonia Tv), postul de 

radio Trinitas, trei cotidiene (Ziarul Bună ziua Iași, Ziarul Evenimentul şi Ziarul de Iaşi 

dublat de platforma online de evenimente Iaşi Fun), un săptămânal (Bună dimineața 

Iași) și publicația online Jurnalul ieșean. 

Situația detaliată a reflectării activităţii Bibliotecii Judeţene Iaşi în presa scrisă, în 

mediul online şi în audio-vizual este cuprinsă în Anexa II. 

Anexa III cuprinde extrase din presa scrisă referitoare la activitatea Bibliotecii 

Judeţene Iaşi în anul 2019. 

 

Comunicare on-line 
 
Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” deține site-urile www.bjiasi.ro și 

www.teodorenii.ro. Pe lângă acestea, au fost create și sunt gestionate canalul de youtube 

și paginile de facebook: biblioteca.j.iasi, teodoreniiiasi și asachiana. În cursul anului 2019 

s-au înregistrat următoarele date statistice:  

 teodorenii.ro a fost complet refăcut, pentru a oferi informații într-un mod 

mai apropiat de cerințele utilizatorilor și pentru conformarea cu cerințele 

legale de afișare a informațiilor; 

 pe site-ul bjiasi.ro au fost realizate 714 de postări noi şi 392 pagini noi; 

 pe site-ul teodorenii.ro au fost realizate 26 de postări noi referitoare la 

activitățile desfășurate în cadrul Festivalului Teodorenii;  

 pe pagina de FacebookBiblioteca.J.Iasi au fost realizate 1442 de postări 

noi; 

 pe canalul Youtube al Bibliotecii au fost încărcate 52 înregistrări video de 

la diferite acţiuni culturale; 

 în cadrul proiectului „O carte pe zi” au fost realizate descrierile şi scanarea 

copertelor a 365 de volume, informaţiile fiind publicate pe site-ul bjiasi.ro; 

 în catalogul electronic eBibliophil au fost introduse descrierile și copertele 

a 4430 volume nou intrate în colecțiile bibliotecii; 

 site-ul bjiasi.ro a înregistrat 175.497 vizite, 97.790 vizitatori unici, fiind 

consultate 1.553.449 pagini; 
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 site-ul teodorenii.ro a înregistrat 1.824 vizite, 1.485 vizitatori unici, fiind 

consultate 3.759 pagini; 

 pagina de FacebookBiblioteca.J.Iasi a înregistrat 1.271.275 vizitatori; 

 pagina de FacebookTeodoreniiIasi a înregistrat 8.056 vizitatori; 

 catalogul electronic eBibliophil a înregistrat 97.288 accesări, din care 

67.027 vizitatori unici, fiind accesate 2.437.210 pagini; 

 s-au completat şi actualizat postările din secțiunea informaţii de interes 

public de pe site-ul bjiasi.ro. 

 

Rolul comunicării pe rețelele sociale are o importanță în continuă creștere, dar el 

nu poate fi cuantificat în mod absolut. De aceea, am întocmit mai jos un tabel cu numărul 

de urmăritori pe facebook.com ai bibliotecilor din județe comparabile sau vecine cu 

Iașul. 

Biblioteca Nr. urmăritori 

Metropolitană București 17.000 

Iași 13.000 

Dolj 13.000 

Brașov 6.500 

Cluj 6.200 

Constanța 3.800 

Botoșani 3.000 

Vaslui 2.600 

Timiș 1.800 

   

 

4. Măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari  
 

Pentru cunoaşterea profilului beneficiarului existent la serviciile de bibliotecă 

s-au aplicat pe tot parcursul anului 2019 două metode de cercetare.  

Una dintre metode a presupus studierea datelor statistice stocate în programul 

eBbibliophil, utilizat în cadrul bibliotecii, ce a permis analizarea gradului în care 

biblioteca a reuşit să atragă și să menţină un anumit număr de utilizatori şi studierea 

unor date aparţinând utilizatorilor bibliotecii privind statutul lor profesional şi 

ocupaţional, vârsta, genul.  
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O altă metodă de cercetare aleasă pentru a contura mai exact profilul 

beneficiarului existent a fost cea a dialogului liber între bibliotecarii de la Relaţii cu 

publicul şi utilizatori. Această metodă a făcut posibilă obţinerea unor informaţii privind 

cunoaşterea preferinţelor şi necesităţilor de lectură, a nevoilor lor de informare precum 

şi a modului în care este percepută imaginea bibliotecii, în general, şi a serviciilor ei, în 

special. 

 

5. Grupurile ţintă ale activităţii instituţiei 
 

Atât din Legea Bibliotecilor, cât şi din misiunea Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” 

Iaşi rezultă clar că instituţia noastră trebuie să se adreseze comunităţii în ansamblul ei, 

concretizând în acest fel statutul său de unică bibliotecă publică din Iaşi.  

Din punct de vedere managerial, s-a încercat îndeplinirea acestei misiuni pe câteva 

paliere: 

• distribuţia geografică: a fost avută în vedere atunci când a fost accelerată politica 

de funcționalizare a unor programe menite să aducă documentele cât mai aproape de 

cetățeni, în ideea că e mult mai bine să ducem cartea în comunitate decât să aşteptăm 

utilizatorii la sediul central. 

• conservarea şi încurajarea culturii scrise: a cuprins măsuri care s-au adresat 

întregii comunităţi, de la creatori şi editori, la tinerii elevi care au fost provocaţi la 

alcătuirea de texte literare; de asemenea, biblioteca a cheltuit resurse importante pentru 

tezaurizarea întregii culturi scrise a comunităţii. 

• informarea comunitară şi elaborarea bibliografiilor sunt şi ele activităţi care 

s-au adresat şi servesc întreaga comunitate, stabilirea unor grupuri-ţintă în acest 

domeniu fiind inoportună şi chiar ilegală. 

Există însă şi domenii în care biblioteca trebuie să îşi stabilească anumite grupuri 

ţintă, din cauza particularităţilor mediului cultural, social, economic şi administrativ. 

În domeniul achiziţiei de documente, studierea profilului utilizatorului impune 

achiziţionarea cu predilecţie a documentelor care se adresează copiilor şi tinerilor până 
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în 25 de ani, după cum analiza cererilor de lectură, venite în scris din partea cititorilor, 

ne-a impus orientarea spre literatura de divertisment și spre istoria recentă.  

În domeniul programelor culturale, biblioteca noastră pleacă de la ideea că 

nu se poate substitui instituţiilor de spectacol din Iaşi, aşa încât trebuie să ne 

adresăm unui grup de beneficiari mai dispuşi să asocieze cultura cu educaţia şi cu 

dezvoltarea personală, precum şi celor gata să participe la acte culturale care au 

în centrul lor mai ales valorizarea culturii scrise, în detrimentul artelor scenei. 

 

 

6. Profilul beneficiarului actual  

Din analiza datelor statistice înregistrate pe parcursul anului 2019 reiese că 

profilul beneficiarul bibliotecii noastre se prezintă astfel: 

 În funcţie de statutul ocupaţional, elevii şi studenţii deţin o pondere 

procentuală de 53.78% din totalul utilizatorilor. Ei sunt urmaţi de utilizatori cu 

profesii intelectuale în procent de 12,37%, de pensionari cu 6,26%, de 

funcţionari cu 4,51%, de casnici cu 3,63%, de muncitori cu 3,59%, de şomeri 

cu 0,83%, de maiştri/tehnicieni cu 0,28% şi de alte categorii ocupaţionale cu 

14,76%. 
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 Analizând vârsta utilizatorilor bibliotecii, datele statistice ale anului 2019 

relevă că cei mai mulţi beneficiari se regăsesc în categoria 14-25 ani (35,50%) 

şi cei sub 14 ani (20,44%), urmaţi de cei din categoria 26-40 de ani (17,06%), 

categoria 41-60 ani (20,57%) şi categoria peste 61 ani (6,43%). 

 

 În funcţie de gen, în anul precedent femeile au utilizat într-un procent de 

69,65% serviciile oferite de biblioteca noastră, în timp ce bărbaţii au accesat 

serviciile bibliotecii într-un procent de 30,35%. 

 

 în funcţie de tipul serviciilor accesate în anul 2019, s-au conturat următoarele 

tipuri de utilizatori: 

 a) utilizatori ai serviciilor directe, accesate în bibliotecă – 44,28%;  

 b) utilizatori ai serviciilor electronice, accesate de la distanţă – 55,72%.   
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În concluzie, utilizatorului actual al Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” este 

preponderent tânăr şi foarte tânăr (55,94%), majoritar de gen feminin (69,65%) care 

prezintă interes pentru informare, educaţie, loisir şi care practică accesul la distanţă a 

serviciilor bibliotecii în proporţie de 55.72% şi accesul direct în proporţie de 49,86%, 

preferinţa accesării de la distanţă a serviciilor Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” fiind în 

continuă creştere.  

 

44.28% 

55.72% 

Profilul utilizatorului 2019 în funcţie de tipul serviciilor 
accesate 

directe la distanţă



     BIBLIOTECA  JUDEŢEANĂ  Gh. Asachi  IAŞI                                                                                                                                         Raport de activitate 2019 

 18 

  

B. Evoluţia profesională a instituţiei şi 
propuneri privind îmbunătăţirea acesteia 

 

1. Adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale 
la nivel naţional şi la strategia culturală a autorităţii  

Autoritatea locală sub jurisdicţia căreia îşi desfăşoară activitatea Biblioteca 

Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi este Consiliul Judeţean Iaşi. Teoretic, strategia culturală este 

o parte conectată profund la strategia generală de dezvoltarea socială şi economică. Din 

păcate, în anul 2014, când a fost realizată strategia generală a judeţului Iaşi, capitolul 

cultură a fost omis, el fiind trecut doar ca o sarcină care ar fi trebuit dusă la îndeplinire 

ulterior, dar, deocamdată, autoritatea nu a adus asemenea clarificări.  

Menționăm că în accepțiunea noastră o asemenea strategie trebuie să pornească de 

la un amplu barometru de consum cultural la nivel județean, după care să stabilească 

obiective culturale, în acord cu misiunea și viziunea sectoriale ale autorității. 

Există o strategie culturală adoptată la nivelul municipiului Iaşi, la elaborarea căreia 

a participat nemijlocit și managerul actual al Bibliotecii Județene Iași, dar ea este 

asumată de Consiliul Local şi deci este irelevantă pentru o instituţie cu statut judeţean, 

aşa cum este Biblioteca. Din acest motiv, ne vom referi în ceea ce urmează la adecvarea 

activităţii la strategia culturală naţională.   

Principiile şi obiectivele politicii culturale naţionale aplicabile bibliotecii noastre 

sunt: 

Promovarea creativităţii şi a participării la viaţa culturală – se realizează la 

Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” printr-o paletă largă de măsuri: organizarea de 

concursuri de creaţie pentru toate vârstele, lansări de carte şi dezbateri de interes larg, 

stimularea copiilor şi tinerilor de a participa la acţiuni culturale, cu scopul de a le crea 

obişnuinţe de consum cultural, parteneriate cu asociaţii şi organizaţii care au scop 

creativ şi artistic. Toate serviciile bibliotecii noastre implică o gratuitate absolută pentru 

participanţi, singura condiţie fiind aceea de a dori să ia parte activ la asemenea 

manifestări. În tot anul 2019, biblioteca şi-a asumat un rol activ, în sensul că am ales să 

părăsim cât mai mult atât sediul propriu cât şi spaţiile convenţionale în care se 

desfăşoară manifestările culturale.    
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Măsurile pentru prezervarea patrimoniului cultural şi promovarea 

industriilor creative s-au referit în primul rând la colaborarea cu mediul cultural ieşean 

pentru cunoaşterea şi tezaurizarea culturii scrise. În planul de achiziţii au fost prinse 

toate editurile locale cu activitate semnificativă, dar şi operele unor scriitori ieşeni 

publicaţi la alte edituri decât cele ieşene. O atenţie deosebită a fost acordată memoriei 

creatorilor a căror viaţă şi activitate a fost legată de Iaşi, cel mai elocvent exemplu în 

acest sens fiind Festivalul Teodorenii şi Simpozionul Ion Creangă. Într-un context 

cultural mai larg, care ţine şi de cultura materială a poporului român, am încercat să 

valorificăm şi să promovăm valori ale artei populare, dar şi ale gastronomiei 

moldoveneşti, desigur, în strânsă legătură cu cultura scrisă.   

În activitatea bibliotecii am pornit de la conştiinţa faptului că misiunea noastră 

implică respectarea unor drepturi culturale fundamentale:   

– de acces la viaţa culturală 

– de participare la viaţa culturală 

– la respectul identităţii culturale 

– de a se identifica cu o comunitate culturală 

– de acces la patrimoniul cultural 

– la protecţia activităţilor creatoare 

– la protecţia proprietăţii intelectuale 

– la educaţie, inclusiv la educaţia artistică şi la educarea pentru artă 

– de a desfăşura în mod liber activităţi culturale 

 

2. Orientarea activităţii profesionale către beneficiari1 

Întreaga activitate a bibliotecii a fost organizată astfel încât cea mai importantă 

prioritate să fie atragerea şi satisfacerea nevoilor culturale ale unui număr cât mai mare 

de ieşeni. 

 

 

                                                           
1 Imaginea exactă și completă a acestui capitol este reprezentată de formularul Cult.1 - 2019,  

prezentat în Anexa IV.  
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Dinamica utilizatorilor 

Din analiza datelor stocate în programul eBibliophil, la sfârşitul anului 2019 

biblioteca avea 38.391 utilizatori înscrişi.  

În anul precedent, cei 19.101 utilizatori activi care au frecventat Biblioteca au 

accesat atât serviciile directe cât şi cele la distanţă, acestea fiind oferite în cadrul 

secţiilor destinate relaţiilor cu publicul de la sediul central, filiale și puncte de împrumut. 

Numărul vizitelor înregistrate în 2019 la Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi”  

Conform statisticilor, la Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi, în cursul anului 

2019 a fost înregistrat un număr total de 600.381 vizite (exclusiv facebook), din care: 

265.852 vizite directe şi 334.529 vizite la distanţă (59.717 vizite prin telefon, email 

poştă, puncte de împrumut şi 274.812 vizite virtuale). 

Raportându-ne la cele 251 de zile lucrătoare din anul 2019, numărul înregistrat al 

vizitelor directe la bibliotecă indică o frecvenţă medie zilnică de 1059,17 iar numărul 

vizitelor la distanţă indică o frecvenţă medie zilnică de 1332,78. 

Situaţie comparativă a valorilor propuse în proiectul de management  

2018-2023 în raport cu valorile obținute în anul 2019 

Categorie  Valori propuse 2019 Valori obținute 2019 

Utilizator înscris 37.000 38.391 

Utilizator activ 16.430 19.101 

Vizite directe 265.000 265.852 

Vizite la distanţă  21.900 59.717 

Vizite virtuale  214.500 274.812 

 

Dezvoltarea şi prelucrarea colecţiilor în cursul anului 2019 

I n limita bugetului alocat, s-a urma rit existent a unui echilibru î ntre informare-

educare s i loisir-cultura  s i achizit ionarea de materiale de informare î n domeniile de 

interes identificate, fiind cons tient i î n acelas i timp ca  nu ne putem substitui bibliotecilor 
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universitare sau s colare. La selectarea titlurilor pentru achizit ie s-a t inut cont de 

calitatea edit iei, de aparatul critic s i de calitatea tiparului, aceasta trebuind sa  fie 

adaptata  categoriei de va rsta . 

Dezvoltarea colect iilor î n anul 2019 a t inut cont de cele cinci mari forme de 

utilizare a bibliotecii publice: loisir, cultura , informare, formare, documentare. 

Documente 
achiziționate: 

Unități fizice de 
bibliotecă 

(nr. ub) 

Valoare 
documente 

(lei) 

din finanțare publică 13.892 410.921,50 

din venituri proprii 77 2.898 

depozit legal 1.048 26.355,43 

donații 3.288 33.747,15 

TOTAL 18.305 473.922,08 

 

I n anul 2019, documentele achiziționate de biblioteca  din finanțare publică au 

provenit de la editurile ies ene: Vasiliana '98, Fundat ia culturala  Poezia, revista Convorbiri 

literare, Muzeul Literaturii Roma ne, ziarul Evenimentul, SC Acta Legis, SC Curier 

Publicitar Press, Polirom, Sedcom Libris, Institutul European, de la alte edituri din t ara : 

Humanitas, ALL, Nemira, Corint, Epica, RAO, Grup Editorial Art, Paralela 45, Trei, 

Tritonic, Curtea Veche, Litera, Crime Scene Press, Univers, Herald, Didactica Publishing 

House, Niculescu, Okian, s i libra riile: Esculap, Humanitas s i Librarium.  

Donații î n numa r de: 3.288 de documente s-au primit de la diferite persoane 

particulare precum Ioan Holban, Ana Ilas , prof. univ. Gheorghe Dut ica , Ana Maria 

Birtalan, Nicolae Popovici, Dragos  Vasiliu, Gheorghe Calamanciuc, Martha Es anu, Ion 

Drut a , Daniel Stefanovici, Lidia Dariescu, dr. Carola Ofemberg etc. 

Donat ii importante au fa cut s i Asociat ia Memorialul Revolut iei din Timis oara, 

Asociat ia culturala  BVM, Agent ia Nat ionala  I mpotriva Traficului de Persoane, Patriarhia 

Roma na , revista Convorbiri literare, editura Astralis, Casa Editoriala  Regina. 

Cu titlu de Depozit Legal, 1.048 documente au fost primite de la urma toarele 

edituri ies ene: Taida, PIM, Universitatea de S tiint e Agricole Ion Ionescu de la Brad, 

editura Ecozone, Institutul European, editura Asachiana, editura Zupia, Convorbiri 

Literare, Fundat ia Culturala  Poezia, Asociat ia Recreații Matematice, Adi Center, Sedcom 
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Libris, Editura Ștefan Lupașcu, Asociat ia cultural-umanitara  Fiii Satelor s i autori: Ga ba roi 

Daniela, Bras oveanu Raluca, Hut anu Andreea, Rut a  Alexandru, T uculeanu Gheorghe, 

Pa ntia Andrei, Bugonea Mirela Elena, Bondari, Irina Mihaela, Ciobanu Anca Mihaela, 

Prodan Geanina Petronela, Cojocariu, Cristina Maria. 

I n concluzie, î n anul 2019 Comisia de achizit ie a documentelor de biblioteca  a 

asigurat completarea colect iilor, urma rind coerent a dezvolta rii colect iei de baza  a 

bibliotecii, a colect iilor de î mprumut la domiciliu, a colect iei de periodice, documente 

speciale s i depozit legal.  

Prelucrarea documentelor a presupus: 

 realizarea descrierilor bibliografice în macheta de catalogare a softului de 

bibliotecă eBibliophil; 

 clasificarea zecimală şi indexarea tuturor documentelor; 

 construirea punctelor de acces în catalogul on-line: autori, vedete, clasificări 

etc.; 

 atribuirea cotelor de format pentru documentele care constituie fondul de 

bază; 

 cotarea documentelor destinate sălilor cu acces liber la raft; 

 clarificarea inadvertenţelor şi neconcordanţelor de cotare, identificate în 

documente din fondurile vechi; 

 catalogarea publicaţiilor nereflectate în baza de date şi corectarea bazei de 

date a cărţilor prelucrate în Tinlib și Isis; 

 modificarea în eBibliophil a înregistrărilor provenite din Tinlib și care prin 

conversie nu se pliază pe câmpurile din format UNIMARC; 

 descrierea materialelor audio și video pe module separate în eBibliophil din 

compartimentele Artă și Colecții speciale și American Corner. 

Catalog on-line 

Pe parcursul anului 2019 a fost continuată activitatea de completare a catalogului 

on-line fiind introduse 8790 documente din Colecţiile Speciale. 
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Colecţii Speciale 
Total documente 

în gestiune 
Nr. documente introduse, 

modificate, corectate în 2019 

Discuri de vinil 8.606 2.543 

Carte veche 21.754 6.247 

 

Digitizarea documentelor  

În anul 2019 s-a continuat digitizarea cărţilor, discurilor și diapozitivelor. Prin 

activitatea de digitizare au rezultat: 

 9 volume digitizate – 4.953 fișiere imagine prelucrate; 

 413 discuri – 5.431 fișiere audio în format mp3, completate cu metadate; 

 1.047 fișiere imagine prelucrate (coperte + descrieri); 

 4.430 coperte de carte nou intrată în bibliotecă, pentru completarea 

catalogului on-line; 

 4.430 fișiere sumar abstract la monografiile nou intrate. 

 

Informarea bibliografică 

Activitatea a presupus înregistrarea în baza de date un număr de 9.000 de fișe, 

din care 6.730 din publicații apărute în anul 2019, iar 2.270 din publicații apărute în 

anii anteriori. 

 

Elaborarea de lucrări bibliografice 

 Apariții editoriale ieșene 2017 (bibliografia conține 2270 titluri și un index de 

edituri și însumează 144 p.) 

 Personalități ieșene – aniversări și comemorări 2020 (404 personalități, 

173 p. înainte de tehnoredactarea finală) 

  Scriitori și publiciști ieșeni contemporani – aniversări și comemorări 2020 

(115 personalități, 99 p. înainte de tehnoredactarea finală) 

 Activitatea Bibliotecii „Gh. Asachi” reflectată în presă (2019) (realizată 

trimestrial) 

 Calendar cultural – aniversări, comemorări, evenimente 2020  
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Informare bibliografică, bibliografii la cerere, cercetări bibliografice 

Au fost soluţionate toate cererile adresate de utilizatori în anul 2019 și realizate 

următoarele bibliografii și informări bibliografice: 

 Arbori seculari din Iași – legende (pentru editarea unui volum); 

  Biblioteca și conacul din Ceplenița; 

 Culorile în arta bisericească și semnificațiile lor (nivel - licență) 

 Dezvoltarea creativității la preșcolari (nivel - licență) 

 Dezvoltarea inteligenței emoționale a preșcolarilor (nivel - licență) 

 Fenomenul El Nino – oscilația sudică ENSO (nivel - liceu) 

 Hamlet și Don Quijote (nivel - universitar) 

 Identitate lingvistică și cultural 

 Recenzii la: „Ion Creangă. Spațiul memoriei” (1984) de Ioan Holban 

 Manuale de limba engleză (1959-1990) (nivel - doctorat) 

 Manuale de limba engleză (1991-2000) (nivel - doctorat) 

 Personalități ieșene din minoritățile naționale 

La rubrica „O bibliografie pe săptămână” au fost întocmite și publicate pe pagina de 

internet a bibliotecii următoarele bibliografii: 

 Alegeri politice 

 Andreas Rados – in memoriam 

 Creativitatea 

 Cultura Cucuteni 

 Haiduci, haiducie 

 Leonardo da Vinci – 500 de ani de la moarte 

 Masoneria 

 Paleontologie 

 Petre P. Carp – 100 de ani de la moarte 

 Sărbătorile de iarnă. Tradiții și obiceiuri românești 

 Traian Diaconescu – in memoriam 
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Informare comunitară 

Numărul informaţiilor solicitate de utilizatori fizici a fost de 8.895, iar numărul 

informaţiilor solicitate de utilizatorii virtuali unici prin intermediul paginii de 

facebook a fost de 39.405.  

Un număr de 891 informaţii de interes pentru utilizatori au fost postate zilnic 

săptămânal pe parcursul anului precedent. 

Cele patru direcţii principale de informare au fost: 

 Serviciul de Informare Locală: 3981 solicitări de informaţii rezolvate. 

 Serviciul de Informare si Documentare Internaţională: 4099 solicitări de 

informaţii rezolvate.  

 Serviciul de Informare şi Documentare Europeană: 7146 solicitări de informaţii 

rezolvate.  

  Punctul de Informare şi Documentare al Consiliului Europei (PID-CE): 2869 de 

informaţii despre publicaţiile Consiliului Europei, despre CEDO etc. 

 Eurodesk@ Information Point: 17 workshop-uri Eurodesk: Cine? Ce? De ce? 

Pentru ce?; 17 biblioteci (dintre care 14 biblioteci comunale, 1 municipală și 

2 orășenești) care oferă informații despre Eurodesk; 3.520 de informații 

despre programele de mobilitate ERASMUS +, formare, organizare evenimente 

Eurodesk ş.a.  

 

Împrumut interbibliotecar 

112 solicitări, din care: 30 ILL rezolvate şi 82 solicitări nerezolvate, ca urmare a 

lipsei titlurilor din fondul informaţional al bibliotecii noastre sau a blocării periodicelor 

pentru titlurile solicitate din acest tip de publicaţii.  

 

Coordonarea metodică a bibliotecilor comunale din judeţul Iaşi  

I n anul 2019 s-au organizat s i sust inut, 17 Zile Metodice î n judet ul Ias i, la care 

au participat 105 din cei 119 bibliotecari plus 365 de invitat i (2 primari, 1 învățător, 

1 bibliotecar școlar, 1 inspector asistență socială, 4 directori de școală, 1 director de 
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bibliotecă județeană, 32 cadre didactice, 1 președinte al Comunității Rușilor Lipoveni, 

1 transportator și 321 de elevi de vârste diferite cu aptitudini artistice și creative 

diverse). 

Comisia de Coordonare și Îndrumare Metodică a stabilit un Plan de activitate 

trimestrial pentru zilele metodice pe anul 2019 care a urma rit atingerea urma toarelor 

obiective: 

- prelucrarea bibliotecarilor pentru obligativitatea aplicării legislației privind 

protecția datelor cu caracter personal în biblioteca publică, redactarea și 

vizibilitatea documentelor de bibliotecă conform legislației în vigoare; 

- înțelegerea mecanismelor de finanțare europeană, diferențe și caracteristici 

comune dintre și între programe și proiecte, elementele componente ale scrierii 

unui proiect în vederea obținerii unei finanțări europene, definirea scopului unui 

proiect, a obiectivelor generale si specifice, a grupurilor țintă (beneficiari direcți 

și indirecți), a activităților proiectului și rezultatelor acestuia; 

- implementarea activita t ilor de informare europeana  prin Eurodesk î n bibliotecile 

publice comunale (Eurodesk fiind principalul furnizor de informat ii privind 

politicile europene s i oportunita t ile pentru tineri, ava nd o ret ea de coordonatori 

nat ionali conectata  la peste 1800 de furnizori locali de informat ii s i parteneri î n 

34 de t a ri europene.) 

Planul de activitate al zilelor metodice pentru anul 2019 a fost implementat 

100%, cu un real folos î n ra ndul bibliotecarilor comunali.  

  

Comunicarea colecţiilor şi serviciilor bibliotecii  

O funcţie specifică importantă ce decurge din misiunea pe care o îndeplineşte 

biblioteca publică este aceea de a oferi membrilor comunităţii servicii gratuite de 

împrumut al documentelor la domiciliu şi de consultare a acestora în săli sau module/ 

zone de lectură, de documentare, informare comunitară, lectură şi educaţie, prin secţii, 

filiale ori puncte de informare şi împrumut. În conformitate cu această funcţie, Biblioteca 

Judeţeană „Gh. Asachi” funcţionează cu mai multe secţii care se adresează unui public 
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diversificat, cu cinci filiale aflate în cartierele: Nicolina, Alexandru cel Bun, Păcurari, 

Tătăraşi, Podu Roș, precum şi cu şase puncte de împrumut. 

În anul 2019, Biblioteca Gh. Asachi a pus la dispoziţia utilizatorilor un fond total de 

680.305 documente, din care: 381.577 documente cu acces liber și 298.728 documente 

din colecția de bază și colecțiile speciale și le-au furnizat următoarele servicii: 

 sesiuni de orientare, instruire/informare; 

 prezentarea secţiilor şi serviciilor de bibliotecă;  

 împrumutul documentelor la săli şi domiciliu; 

 prelungirea termenului de împrumut, telefonic sau prin e-mail; 

 rezervarea titlurilor solicitate, telefonic sau prin e-mail; 

 îndrumare privind regăsirea documentelor/informaţiilor adecvate, 

necesare întocmirii diverselor referate, lucrări de specialitate; 

 referinţe şi împrumutul publicaţiilor periodice la sală de lectură; 

 bibliografii la cerere şi îndrumare în lectură; 

 referinţe pe diverse teme şi subiecte de interes; 

 cursuri gratuite de utilizare a calculatorului şi Internetului; 

 tehnoredactări/scanări/xeroxare documente; 

 manifestări/activităţi cultural-educative, de recreere şi petrecere a timpului 

liber, în colaborare cu diverse instituţii de învăţământ şi educaţie; 

Din cele 354.033 de documente din colecțiile cu acces liber, au fost 

împrumutate de utilizatori un număr de 332.500 documente. 

Documente difuzate  2019 

American Corner 5.567 

CIC 8.895 

Săli (artă, lectură, periodice) 37.256 

Adulţi 55.779 

Copii 39.821 

Filiale 175.218 

Puncte de împrumut 9.462 

Documente digitale 502 

TOTAL 332.500 
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Alte servicii oferite publicului BJGA, în 2019: 

 Număr sesiuni OPAC: 98.121 

 Număr sesiuni Catalog online: 97.766 

 Număr sesiuni Centre Internet: 10.280 

 Număr referinţe prin e-mail: 684 

 Număr referințe/prelungiri prin telefon: 20.097 

 Număr rezervări titluri: 6.617 

 Număr informații oferite: 394.6178 

 Număr referințe și bibliografii oferite: 67.970 

 Număr programe și evenimente culturale: 684 

 Număr expoziții tematice: 541 

 

Organizarea, gestionarea şi conservarea colecţiilor 

Pe parcursul anului 2019 s-au efectuat următoarele activități specifice: 

 au fost selectate şi eliminate din colecţii 8.028 documentele uzate 

fizic/moral pentru asigurarea unor condiții optime de conservare; 

 în vederea conservării şi reintegrării în circuitul de împrumut către 

utilizatori s-au selectat şi transmis în legătorie un număr de 380 

documente deteriorate în vederea reparării; 

 a fost organizat fondul de publicaţii periodice depozitat la Casa 

Sindicatelor în vederea desfăşurării verificării gestionare din 2020; 

 au fost împachetate, mutate și reorganizate în noi spații aparținând Casei 

de Cultură a Sindicatelor aproximativ 87.300 documente aparținând 

colecțiilor Depozitului Central şi Filialei ,,Ionel Teodoreanu”, motivul fiind 

necesitatea eliberării spațiilor în care erau organizate anterior;     

 în vederea recuperării publicaţiilor nerestituite au fost emise şi trimise 

utilizatorilor 1.095 sms-uri şi 650 somaţii, în urma acestor demersuri fiind 

recuperate 2.371 documente din totalul de 3.066 nerestituite, aceasta 

însemnând un procent de 77,33 % documente recuperate; 
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 în perioada martie – septembrie 2019 au fost efectuate verificări 

gestionare după cum urmează: Sala de Artă şi referinţe (28.954 ub), Biroul 

de împrumut carte pentru Copii (52.890 ub) şi Sala de Lectură carte (3083 

ub); 

 au fost desprăfuite toate colecţiile de documente ce aparţin bibliotecii şi 

anume: colecţia de carte veche şi de patrimoniu, colecţia de bază, colecțiile 

de periodice, colecțiile speciale şi colecţiile cu acces liber la raft, inclusiv 

cele din filiale. 

 

3. Analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse  

Stadiul de dezvoltare al Bibliotecii, necesitățile comunității ieșene, dar și 

posibilitățile administrativ-bugetare ale anului 2019 au impus ca direcţiile de acţiune să 

fie următoarele: 

1. Orientarea serviciilor de informare, documentare de loisir ale instituţiei către 

nevoile utilizatorilor. 

2. Asigurarea calităţii şi promptitudinii serviciilor oferite de bibliotecă. 

3. Constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea conservarea colecţiilor de 

carte, publicaţiilor seriale, a altor documente de bibliotecă şi a bazelor de 

date, pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, 

educaţie sau recreere. 

4. Iniţierea, organizarea desfăşurarea de proiecte şi programe culturale, 

inclusiv în parteneriat cu autorităţi şi cu instituţii publice, cu alte instituţii de 

profil sau prin parteneriat public-privat. 

5. Realizarea şi participarea la proiecte de cercetare şi dezvoltare pentru 

susţinerea, promovarea valorificarea culturii scrise şi a moştenirii culturale 

istorice în plan naţional şi internaţional. 

6. Realizarea de produse servicii cu valoare adăugată, de tipul: studii, proiecte, 

cercetări documentare sau tematice, produse informatice, produse 

multimedia, baze de date, produse editoriale, servicii de consultanţă şi 

asistenţă de specialitate. 
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7. Editarea şi tipărirea de cărţi, broşuri, publicaţii periodice, lucrări şi materiale 

de specialitate sau de interes general, în limba română ori în limbi străine. 

8. Organizarea unor servicii de formare şi perfecţionare profesională specifică. 

9. Realizarea de reproduceri, prin sisteme foto digitale, fotocopiere ori 

realizarea de microfilme. 

10. Prezervarea accesului la informaţie prin digitizare. 

11. Organizarea depozitului legal de documente. 

12. Asigurarea promovării inovaţiei, precum şi a noilor metode de comunicare în 

activitatea instituţiei. 

13. Alte activităţi specifice susţinerii, promovării şi valorificării culturii scrise şi 

moştenirii culturale şi istorice locale. 
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C. Organizarea, funcţionarea instituţiei 
şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare, 
pentru mai buna funcţionare, după caz 

 

1. Măsuri de organizare internă 

În anul 2019, managementul a urmărit ca toate resursele umane, financiare şi 

materiale să asigure, în condiţii de economicitate, eficacitate şi eficienţă, o mai bună 

funcţionare a Bibliotecii.  

Concret, organizarea internă a Bibliotecii a presupus în principal: 

 delegarea autorităţii/competenţelor; 

 consultări cu organismele colegiale de conducere cu privire la luarea unor 

decizii importante privind dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţilor bibliotecii; 

 angajarea/detaşarea/redistribuirea resurselor umane în vederea desfăşurării 

în parametri optimi a activităţilor bibliotecii prin organizarea de concursuri/ 

detaşări/ decizii de mutare; 

 aplicarea actelor normative privind promovarea/salarizarea/întreruperea/ 

încetarea contractelor de muncă a personalului angajat la bibliotecă; 

 constituirea comisiilor de concurs/contestaţii în vederea angajării pe posturi 

vacante; 

 aprobarea/rectificarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli în vederea 

desfăşurării activităţii prin înaintarea către Consiliul Judeţean Iaşi; 

 îmbunătăţirea activităţii comisiilor care activează în cadrul bibliotecii prin 

revizuirea şi completarea regulamentelor sau a componenţei acestora; 

 desemnarea prin decizii a persoanelor din cadrul bibliotecii responsabile cu: 

răspunderi specifice SSM, cu răspunderi privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal pe seama operatorului, cu responsabilități SEPP; 

 aplicarea măsurilor recomandate de Comisia de Audit a Consiliului Județean 

Iași; 

 constituirea comisiilor de recepţie/inventariere și reevaluare a patrimoniului 

bibliotecii; 

Lista completă a deciziilor de reglementare internă este prezentată în Anexa V. 
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2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne 

În anul 2019 biblioteca şi-a desfăşurat activitatea pe baza Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare aprobat de Consiliul Judeţean şi a Regulamentului Intern al 

personalului contractual din cadrul aparatului propriu de specialitate al instituţiei, 

acesta din urmă fiind revizuit şi actualizat în cursul anului.  

Pentru anul 2020, nu se previzionează necesitatea revizuirii reglementărilor 

interne, cu excepția completărilor ocazionale ale unor proceduri. 

 

3. Sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere 

În cadrul Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” funcţionează, conform Regulamentului 

de Organizare şi Funcţionare al Bibliotecii, un Consiliu de administraţie şi un Consiliu 

ştiinţific, ambele având rol consultativ în luarea deciziilor la nivelul instituţiei.  

Aspectele supuse consultării membrilor celor două organisme de conducere au 

fost următoarele (Anexa VI):  

- temele, direcţiile şi programele de cercetare a bibliotecii; 

- dezbaterea şi avizarea programului de cercetare ştiinţifică al instituţiei, 

precum şi a modului de valorificare a lucrărilor ştiinţifice avizate;  

- organizarea sesiunilor de comunicări, simpozioanelor, altor manifestări cu 

caracter ştiinţific; 

- analiza programului editorial al instituţiei; 

- punerea în aplicare a documentelor primite de la Direcția de Sănătate Publică 

Iași prin adresa nr. 18760/10.01.2019; 

- discutarea și analizarea Regulamentului Intern; 

- relocarea depozitelor de carte și periodice în spațiul închiriat de la Casa de 

Cultură a Sindicatelor Iași; 

- cuantumul tarifelor pentru serviciile oferite de Biblioteca Judeţeană „Gh. 

Asachi” Iaşi şi filialele ei aferente anului 2020. 
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4. Dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei 
(fluctuaţie, cursuri, evaluare, promovare, motivare/sancţionare)  

A fost organizat un concurs pentru ocuparea unui post de execut ie, au î ncetat 

5 contracte de munca  s i 1 contract de munca  a fost suspendat. 

Pe parcursul anului, 21 angajat i au urmat cursuri de formare s i perfect ionare, iar 

alt i 49 au participat activ la simpozioane, seminarii s i conferint e. Anexa XI.  

Evaluarea profesionala  a angajat ilor s-a efectuat î n cursul lunii februarie 2020, 

sumarul calificativelor celor 102 angajat i ai bibliotecii fiind cu calificativ bine – 12 s i 

90 cu calificativ foarte bine. 

În anul 2019 au promovat 2 salariaţi ai bibliotecii. 

La nivelul instituţiei, pe tot parcursul anului nu a existat nicio sancțiune 

disciplinară. 

   

5. Măsuri pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, 
îmbunătăţiri/refuncţionalizări ale spaţiilor 

Filiala Ionel Teodoreanu  

Activitatea Bibliotecii Județene „Gheorghe Asachi” Iași se desfăşoară în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2002, care prevede ca bibliotecile judeţene să 

asigure, potrivit cerinţelor utilizatorilor şi normelor biblioteconomice de circulaţie a 

colecţiilor, servicii de împrumut a documentelor la domiciliu şi de consultare a acestora 

în săli sau module/zone de lectură, de documentare, informare comunitară, lectură şi 

educaţie, prin secţii, filiale ori puncte de informare şi împrumut.  

La începutul anului 2019, biblioteca avea în funcțiune 6 filiale, după cum 

urmează: 

 1. Filiala „V. Alecsandri” – cartier Nicolina – Str. Petre Ţuţea nr. 7-9, Bl. 911, 

Tr. 2-3, în suprafață de 238,92 mp, spațiu alocat de Primăria Municipiului Iași prin 

contract de comodat. 
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 2. Filiala „M. Sadoveanu” – cartier Alexandru cel Bun, Bd. Alexandru cel Bun 

nr. 32, Bl. H3, în suprafață de 101,67 mp, spațiu alocat de Primăria Municipiului Iași prin 

contract de comodat. 

 3. Filiala „G. Ibrăileanu” – cartier Păcurari – Șos. Păcurari nr. 8, bl.558, tronson 

II, parter,  chirie lunară de 3.339,34 lei. 

 4. Filiala „Ateneu” – cartier Tătaraşi – Str. V. Lupu nr. 1-4, în suprafață de 79,99 

mp, contract de asociere. 

 5. Filiala „Ionel Teodoreanu” – cartier Frumoasa – Str. Emil Alexandrescu nr. 

13, bl. 774, parter, în suprafață de 83,50 mp, chirie lunară 130 euro + TVA. 

 6. Filiala „Ion Creangă” – Casa de Cultură a Sindicatelor, B-dul Socola nr. 134, în 

suprafață de 345,00 mp, chirie lunară de 1170 euro. 

La data de 26.07.2019, proprietarul din str. Emil Alexandrescu, în care funcționa 

Filiala „Ionel Teodoreanu”, ne-a transmis o notificare prin care ne-a comunicat faptul că 

a vândut spațiul către o persoană fizică. Menționăm că instituția noastră nu a fost 

notificată cu privire la intenția de vânzare a acestui imobil, fiind pusă în fața unui 

fapt împlinit. În urma discuțiilor cu noul proprietar, acesta ne-a declarat că nu dorește 

închirierea respectivului spațiu, fiind nevoiți să relocăm și să depozităm bunurile aflate 

în Filiala „Ionel Teodoreanu”. La data de 21 august am predat imobilul noului proprietar. 

În continuare, am încercat să identificăm un spațiu în zonă, accesibil în condițiile unei 

chirii similare, conform bugetului, dar nu am avut succes. Continuăm eforturile în acest 

sens. 

Sala de lectură și depozitul 

 La data de 14.06.2019, proprietarul S.C. Romarta SA ne-a comunicat că a vândut 

spațiul situat în Galeriile Comerciale Ştefan cel Mare, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.10 

tronson I, mezanin și Bl. B2, tronson 5, în suprafață de 716,28 mp în care funcționează 

Serviciul Săli de lectură și Depozit, pentru care se achita o chirie lunară de 730 euro + 

TVA (aprox. 4040 lei), mult sub prețul pieței, negociată în urmă cu mai bine de 7 ani. 

Menționăm că instituția noastră nu a fost notificată cu privire la intenția de 

vânzare a acestui imobil, fiind pusă în fața unui fapt împlinit. 
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 Noul proprietar, respectiv T&C Trust Afaceri S.R.L., a fost de acord cu închirierea 

spațiului către Bibliotecă, majorând chiria la 17.500 lei pentru perioada iulie - 

decembrie 2019 ,urmând ca pentru anul următor să fie renegociat prețul. 

Aflându-ne în imposibilitatea mutării fondului de carte într-un timp foarte scurt 

(30 de zile) și a găsirii unui spațiu la nivelul sau apropiat ca amplasare (zona centrală), 

dimensiune și preț, am acceptat prelungirea contractului de închiriere în noile condiții.  

Mai mult decât atât, începând cu data de 01 august 2019, în urma constrângerilor 

bugetare și a expirării contractului de închiriere a unui spațiu situat în blocul „C12 

Materna”, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 14, tr. 1, et. 1, 408,43 mp, în suprafață utilă 

238,55 mp, pentru care se achita suma de 1431,20 euro + TVA (aprox. 8000 lei)/lunar, 

am renunțat la încheierea unui nou contract, reorganizând cu greu activitățile și 

personalul în spațiile existente. În urma acestui fapt, am reușit să achităm chiria 

majorată pentru spațiul în care funcționează Sala de lectură și Depozitul central, fără a 

mai solicita fonduri suplimentare, în dauna condițiilor de muncă a unor angajați. De 

asemenea, am fost nevoiți să desființăm o sală de lectură în care puteau fi consultate 

materiale de referință, tratate de istoria artei, partituri și discuri de vinil. 

 

6. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea 
autorităţii sau a altor organisme de control în perioada raportată 

 

Conform Procesului-verbal de control nr.24762/15.02.2019 și Anexei de 

constatare și de măsuri dispuse în domeniul relațiilor de muncă întocmite de Inspecția 

Muncii Iași, s-au dus la îndeplinire toate măsurile dispuse. 

Conform Notei de control nr.3841217/25.03.2019 întocmită de Inspectoratul 

pentru Situații de Urgență Iași, în urma constatărilor s-a dispus sancțiunea 

„Avertisment”.  

Conform Notificării înregistrată sub nr.17020/10.06.2019 privind declanșarea 

misiunii de audit public intern, Serviciul Audit Public Intern din cadrul Consiliului 

Județean Iași a efectuat o misiune de audit public intern ad-hoc, în perioada 24.06.2019 

– 28.06.2019, privind verificarea la fața locului a modului de implementare a 
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recomandărilor formulate în Raportul de audit public intern nr. 11215/12.04.2018 la 

nivelul unității.  

Conform numărului ordinului de serviciu 16936/07.06.2019, s-a prezentat dl 

Constantin Condurache – auditor intern, care a întocmit Raportul înregistrat sub 

nr.18919/26.06.2019 și a sesizat Biroul Control și Îndrumare la Unitățile din Subordinea 

Consiliului Județean Iași. 

Biroul Control și Îndrumare la Unitățile din Subordinea Consiliului Județean Iași a 

efectuat verificări în perioada 02.07.2019 – 08.08.2019 și a transmis Bibliotecii Județene 

Gh. Asachi Iași Raportul de control în data de 06.01.2020. 

Ca observații, notăm că, în opinia noastră, concluziile unilaterale ale domnului 

auditor C. Condurache au fost deplasate, ele făcând referire la o situație pe care domnia 

sa nu a înțeles-o fiindcă a refuzat să se deplaseze în locația în care au fost făcute lucrările 

la care se referea recomandarea. În cazul în care ar fi găsit o singură zi din cele peste 60 

petrecute la Bibliotecă pentru a vedea Filiala „Ion Creangă”, el ar fi înțeles că noi nu am 

desfășurat acolo lucrări de construcție ci de reparații, cărora li se aplică alte standarde și 

normative. Adăugăm și faptul că raportul de audit este redactat în mod extrem de 

interpretabil și nu respectă regulile de exprimare în limba română, astfel încât 

recomandările nu au fost deloc clare. 

De altfel, în raportul Corpului de Îndrumare și Control, care ne-a parvenit după 

aproximativ șase luni, se precizează clar că nici un angajat al instituției noastre și nici 

managerul nu au comis abateri în sensul definit de Codul Muncii, singura neregularitate 

fiind aceea că în datele de 24 și 31 decembrie nu au fost întocmite toate documentele 

aferente lucrărilor de reparații, ele fiind întocmite ulterior. 

În încheiere, notăm că instituția noastră nu a putut contesta la instanțele 

competente deocamdată aceste rapoarte, fiindcă ele nu au produs nici un efect, în sensul 

că s-a stabilit că nu au existat prejudicii și nu a fost sancționat nici managerul și nici 

vreun salariat.    
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D. Evoluţia situaţiei economico-financiare a instituţiei 

  

1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu 
bilanţul contabil al perioadei raportate 

 

După cum se poate observa şi din bilanţul contabil, Biblioteca este o instituţie de 

cultură cu un profil economic atipic, din cauza multitudinii de funcţii şi de categorii de 

utilizatori cu care lucrează în fiecare an. Din dorinţa de a respecta spiritul programului 

de management propus autorităţii, nu am renegociat programul minimal, ci am încercat 

să găsim mereu alte resurse pentru îndeplinirea lui aşa cum a fost conceput iniţial.  

Din analiza efectuată pe baza situaţiilor financiare ale Bibliotecii Gh. Asachi Iaşi la 

31 decembrie, rezultă următoarea structură a veniturilor: 

                                    - lei - 

     Total venituri operaționale, din care: 8.197.761 

Subvenţii bugetare 8.031.952 

Venituri proprii – din activități economice 8.110 

grant American Corner 17.825 

proiect AFCN 56.536 

donaţii – carte/materiale 35.038 

valorificarea deşeurilor (hârtie) 1.312 

penalități, recuperare valoare cărți nerestituite 7.197 

program Erasmus + 39.791 
        

Încasările realizate în anul 2019 au fost de 8.122.932 lei.  

Cheltuielile efective totale în anul 2019 au fost de 7.839.531 lei, iar plăţile au avut 

următoarea structură bugetară:       

                        - lei - 

Total plăţi efective din venituri proprii și subvenții, din care: 8.126.873 

 cheltuieli de personal 6.236.141 

 bunuri şi servicii 1.811.980 

 alte transferuri curente interne 41.018 

 alte cheltuieli 74.811 

 plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul 
curent 

-37.077 

  

 Plăți non-trezor pentru programul Erasmus +                                    13.813 lei 
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 La finele perioadei de raportare, situaţia patrimoniului este următoarea: 

                           - lei - 
 

   TOTAL ACTIVE, din care: 7.877.515 

         Active necurente, din care: 1.973.971 

 active necorporale 1.244 

 active corporale 1.972.727 

        Active curente, din care: 5.903.544 

 stocuri 5.699.335 

 conturi de disponibilități, alte valori 32.043 

 avansuri pentru abonamente, utilități, chirii 73.938 

 cheltuieli în avans (chirii, asigurări) 63.938 

 creanțe bugetare 34.290 

        
                                    - lei - 
 

CAPITALURI PROPRII ŞI DATORII, din care:              7.877.515 

 rezultatul patrimonial al exerciţiului                                            358.230 

 rezerve, fonduri                                 1.855.788 

 rezultatul reportat                                                  5.132.715 

 salariile angajaţilor                                                   291.078 

 datorii către bugete 221.917 

 datorii comerciale                                                                             9.252 

 garanții gestionari                                                                             3.114 

 provizioane 5.421 
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EXECUȚIA BUGETARĂ A PERIOADEI RAPORTATE 

Bugetul de venituri 

 
lei 

Denumirea indicatorilor 
Prevederi 

iniţiale 

Prevederi 

definitive 

Încasări  

realizate 

Total venituri proprii şi subvenţii 8.263.000 8.326.460 8.122.932 

Total venituri din subvenţii, din care: 8.206.000 8.206.000 8.031.952 

Secţiunea de funcţionare  8.206.000 8.206.000 8.031.952 

Cod indicator 43.10.09 - Subvenţii pentru 

instituţii publice 
8.206.000 8.206.000 8.031.952 

                    Cheltuieli de personal 6.401.000 6.401.000 6.236.141 

                    Cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.721.000 1.721.000 1.721.000 

Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
84.000 84.000 74.811 

Secţiunea de dezvoltare  0 0 0 

Cod indicator 43.10.19 - Subvenţii pentru 

instituţii publice destinate secţiunii de 

dezvoltare 

0 0 0 

Total venituri proprii, din care: 57.000 120.460 90.980 

Secţiunea de funcţionare  57.000 120.460 90.980 

Cod indicator 33.10.50 - Alte venituri din 

prestări de servicii şi alte activităţi 
8.000 8.600 8.110 

Cod indicator 35.10.50 - Alte amenzi, 

penalităţi şi confiscări 
3.000 8.000 7.197 

Cod indicator 36.10.50 - Alte venituri 0 1.320 1.312 

Cod indicator 37.10.50 - Alte transferuri 

voluntare 
46.000 102.540 74.361 
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Bugetul de cheltuieli 

  lei 

  
Prevederi 

iniţiale 

Prevederi 

definitive 

Plăţi 

efectuate 

 Total cheltuieli (venituri proprii şi 

subvenţii) 
8.267.000 8.330.460 8.126.873 

Secţiunea de funcţionare 8.267.000 8.330.460 8.126.873 

Titlul I - Cheltuieli de personal  6.401.000 6.401.000 6.236.141 

Titlul II - Bunuri şi servicii 1.778.000 1.841.460 1.811.980 

Titlul VII Alte transferuri, din care: 0 41.080 41.018 

Cod indicator 55.01.18 Alte transferuri 

curente interne 
0 41.080 41.018 

Titlul XI  Alte cheltuieli, din care: 88.000 84.000 74.811 

Cod indicator 59.22 - Cheltuieli pentru 

acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural  
4.000 0 0 

Cod indicator 59.40 - Sume aferente 

persoanelor cu handicap neîncadrate  
84.000 84.000 74.811 

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi 

recuperate în anul curent în secţiunea de 

funcţionare a bugetului local 

0 -37.080 -37.077 

Secţiunea de dezvoltare 0 0 0 

Cheltuieli de capital 0 0 0 
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Date comparative de cheltuieli (estimări şi realizări) în perioada raportată 

    
  

lei 

  
Prevederi 

definitive 

Plăţi 

efectuate 

Grad de 

realizare 

(%) 

 Total cheltuieli  (venituri proprii şi 

subvenţii) 
8.330.460 8.126.873 97,56 

Secţiunea de funcţionare 8.330.460 8.126.873 97,56 

Titlul I - Cheltuieli de personal  6.401.000 6.236.141 97,42 

Titlul II - Bunuri şi servicii 1.841.460 1.811.980 98,40 

Titlul VII Alte transferuri, din care: 41.080 41.018 99,85 

Titlul XI  Alte cheltuieli, din care: 84.000 74.811 89,06 

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi 

recuperate în anul curent în secţiunea 

de funcţionare a bugetului local 

-37.080 -37.077 99,99 

Secţiunea de dezvoltare 0 0 0,00 

Cheltuieli de capital 0 0 0,00 
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Gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituţiei 

  lei 

Denumirea indicatorilor 
Prevederi 

iniţiale 

Prevederi 

definitive 

Încasări 

realizate 

Total venituri 57.000,00 120.456,00 90.980,00 

Venituri proprii realizate din activitatea 

de bază specifică instituţiei 
      

Cod indicator - 33.10.50 Alte venituri din 

prestări de servicii şi alte activităţi: 

        -Multiplicare documente pe suport de 

hârtie 

        -Imprimare de documente alb/negru şi 

color 

        -Emitere permise cu cod de bare 

laminat (duplicate) 

8.000,00 8.600,00 8.110,00 

Cod indicator 35.10.50 - Alte amenzi, 

penalităţi şi confiscări 
3.000,00 8.000,00 7.197,00 

Cod indicator 36.10.50 - Alte venituri 0,00 1.320,00 1.312,00 

Venituri realizate din prestări de 

servicii culturale în cadrul 

parteneriatelor cu alte autorităţi 

      

Cod indicator 37.10.50 - Alte transferuri 

voluntare, din care: 
46.000,00 102.536,00 74.361,00 

Parteneriat Ambasada SUA - American 

Corner 
46.000,00 46.000,00 17.825,00 

Proiect „Constelația bibliotecilor” - 

finanţare de la Administrația Fondului 

Cultural Național, secțiunea Educație prin 

Cultură  

0,00 56.536,00 56.536,00 

 Total cheltuieli (venituri proprii şi 

subvenţii) 
8.267.000,00 8.330.460,00 8.163.949,00 

Gradul de acoperire din surse 

atrase/venituri proprii a cheltuielilor 

instituţiei (%) 

1,11 
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Gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor 

(perioada raportată comparativ cu anul precedent) 

                                                                                                                    lei 

 

Denumirea indicatorilor 
Realizări 

2018 

Realizări 

2019 

Grad de creştere a 

surselor 

atrase/veniturilor 

proprii în totalul 

veniturilor (%) 

Total venituri 56.688 90.980 1,60 

Cod indicator 33.10.50 - Alte venituri din 

prestări de servicii şi alte activităţi       
7.356 8.110 1,10 

Cod indicator 35.10.50 - Alte amenzi, 

penalităţi şi confiscări 
2.316 7.197 3,11 

Cod indicator 36.10.50 - Alte venituri 6.154 1.312 0,21 

Cod indicator - 37.10.50 Alte transferuri 

voluntare 
40.862 74.361 1,82 

Total depozit legal/donaţii  104.726 64.011   

Depozit legal 34.655 28.973 0,84 

Donaţii, din care: 70.071 35.038   

                  donații carte 69.670 34.583 0,50 

                  donații bunuri 401 455   

Proiecte  finanțate de Uniunea Europeană prin programul Erasmus + 

Proiect T.L.o.R. - ,,The Love of 

Reading”,Cooperare pentru inovare și 

schimb de bune practici - Parteneriate 

strategice pentru educația în școli (KA201-

884F3C0F) 

0 39.791   
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Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor 

      lei 

  
Prevederi 

iniţiale 

Prevederi 

definitive 

Plăţi 

efectuate 

 Total cheltuieli (venituri proprii şi 

subvenţii) 
8.267.000 8.330.460 8.126.873 

Secţiunea de funcţionare 8.267.000 8.330.460 8.126.873 

Titlul I - Cheltuieli de personal  6.401.000 6.401.000 6.236.141 

Titlul II - Bunuri şi servicii 1.778.000 1.841.460 1.811.980 

Titlul VII Alte transferuri, din care: 0 41.080 41.018 

Titlul XI  Alte cheltuieli, din care: 88.000 84.000 74.811 

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate 

în anul curent în secţiunea de funcţionare a 

bugetului local 

0 -37.080 -37.077 

Secţiunea de dezvoltare 0 0 0 

Cheltuieli de capital 0 0 0 

Ponderea cheltuielilor de personal în 

totalul cheltuielilor (%) 
76,73 
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Ponderea cheltuielilor de capital din totalul cheltuielilor 

  lei 

  
Prevederi 

iniţiale 

Prevederi 

definitive 

Plăţi 

efectuate 

 Total cheltuieli (venituri proprii şi 

subvenţii) 
8.267.000 8.330.460 8.126.873 

Secţiunea de funcţionare 8.267.000 8.330.460 8.126.873 

Titlul I - Cheltuieli de personal  6.401.000 6.401.000 6.236.141 

Titlul II - Bunuri şi servicii 1.778.000 1.841.460 1.811.980 

Titlul VII Alte transferuri, din care: 0 41.080 41.018 

Titlul XI  Alte cheltuieli, din care: 88.000 84.000 74.811 

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 

anul curent în secţiunea de funcţionare a 

bugetului local 

0 -37.080 -37.077 

Secţiunea de dezvoltare 0 0 0 

Cheltuieli de capital 0 0 0 

Ponderea cheltuielilor de capital în bugetul 

total (%) 0,00 
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Ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor  contractuale,  

altele decât contractele de muncă  

 

lei 

  
Prevederi 

iniţiale 

Prevederi 

definitive 

Plăţi 

efectuate 

 Total cheltuieli (venituri proprii şi 

subvenţii) 
8.267.000 8.330.460 8.126.873 

Secţiunea de funcţionare 8.267.000 8.330.460 8.126.873 

Titlul I - Cheltuieli de personal  6.401.000 6.401.000 6.236.141 

Titlul II - Bunuri şi servicii 1.778.000 1.841.460 1.811.980 

Titlul VII Alte transferuri 0 41.080 41.018 

Titlul XI  Alte cheltuieli 88.000 84.000 74.811 

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate 

în anul curent în secţiunea de funcţionare a 

bugetului local 

0 -37.080 -37.077 

Secţiunea de dezvoltare 0 0 0 

Cheltuieli de capital 0 0 

 Gradul de acoperire a salariilor din 

subvenţie (%) 100 

  Ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul 

raporturilor  contractuale, altele decât 

contractele de muncă (%) 

0 
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Situaţiile financiare la 31 decembrie 2019 au fost întocmite în conformitate cu 

Legea contabilităţii nr. 82/1991, actualizată şi cu Normele metodologice privind 

întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice. 

În anul 2019 au fost primite cărţi pentru completarea depozitului legal în valoare 

de 34.583 lei. În perioada februarie - martie urmează efectuarea inventarierii 

publicaţiilor periodice primite în anul 2019 şi transformarea acestora în colecţii. 

Conform procedurii privind achiziţia de periodice, abonamentele se plătesc în avans 

trimestrial sau anual, publicaţiile sunt primite la data apariţiei, dar sunt inventariate şi 

organizate în colecţii în primul trimestru al anului următor. 

Astfel, soldul contului 409 reflectă sumele achitate pentru abonamentele care vor 

fi transformate în colecţii de publicaţii.  

Pentru activele fixe aflate în patrimoniu s-a înregistrat amortizare conform 

prevederilor legale în vigoare. 

Instituţia noastră  nu înregistrează   plăţi  restante către bugetul de stat, bugetul 

asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, alte bugete, instituţii sau agenţi economici. 

 

 

2. Evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, 
conform criteriilor de performanţă ale instituţiei  

                                lei 

Nr. 
crt. 

Indicatori de performanţă* 2018 2019 

1. Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + venituri - cheltuieli 
de capital)/nr. de beneficiari 

25,60 24,94 

2. Număr de apariţii media (fără comunicate de presă) 789 699 

3. Număr de beneficiari neplătitori 286.243 325.569 

4. Număr de proiecte/acţiuni culturale 27/631 38/577 

5. Venituri proprii din activitatea de bază 7.356 8.110 

6. Venituri proprii din alte activităţi 49.332 82870 
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Mențiuni: 

Criteriile de performanță sunt definite de lege, în general, pentru toate instituțiile 

publice de cultură, dar ele nu surprind cu acuratețe evoluția în activitățile specifice 

bibliotecilor. 

1. Cheltuielile pe beneficiar au scăzut ca urmare a creșterii numărului de 

beneficiari și a scăderii cheltuielilor de personal prin neocuparea unor posturi 

din organigramă. 

2. Aparițiile în media sunt mai puține din cauza dispariției unor site-uri locale de 

știri, dar și a concentrării noastre pe presa audio-vizuală și pe eforturile proprii 

pe facebook, youtube etc. 

3. Numărul programelor și acțiunilor culturale nu poate fi comparat cu cel din 

2018 dată fiind schimbarea programului minimal, ca urmare a unui nou 

mandat al managementului. 
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E. Sinteza programelor şi a planului de acţiune 
pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin proiectul de 
management 

 

1. Viziunea 

Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” trebuie să capete în viaţa culturală a Iaşului şi în 

conştiinţa locuitorilor oraşului şi a judeţului imaginea unei instituţii cu o bună 

adresabilitate, beneficiară a unei vizibilităţi însemnate, cu o utilitate şi o performanţă 

adecvate unui lăcaş modern de cunoaştere, un partener dezirabil şi de încredere pentru 

documentare, educaţie şi loisir.   

 

2. Misiunea bibliotecii este satisfacerea intereselor de studiu, lectură, informare, 

documentare, educare şi recreere ale cetăţenilor judeţului Iaşi, prin promovarea 

cunoaşterii, având la bază optimizarea accesului la informaţii relevante prin creşterea 

colecţiilor de bibliotecă şi prin asigurarea de servicii publice moderne, de informare, 

adecvate fiecărei categorii de utilizatori. 

 

3. Obiective generale și specifice 

 

 Obiectiv general 1 – Furnizarea de servicii de bibliotecă uşor de accesat şi de 

utilizat, comode, moderne şi atractive. ATINS 

Este evaluat prin următoarele: 

1. indicele de lectură, definit ca raport între totalul utilizatorilor activi și totalul 

populației municipiului: 19.101/376.180, adică 5,07%.    

2. indicatorul de lectură a utilizatorilor, definit ca raportul între numărul de 

documente consultate și numărul de utilizatori activi: 332.500/19.101 adică 17,40, 

față de anul 2018, când a avut valoarea de 16,02.  
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3. ponderea utilizatorilor înscriși (cu permis valabil) în totalul populației municipiului 

ca raport între numărul utilizatorilor înscriși și totalul populației: 38.391/376.180 

adică 10,20%, față de 10,25% în 2018. 

4. Vizite directe la bibliotecă per capita: 325.569/376180 adică 0,865 

Acest obiectiv general a avut următoarele obiective specifice: 

o Obiectiv specific 1 – Activizarea acţiunilor privind marketingul de 

bibliotecă 

o Obiectiv specific 2 – Dezvoltarea serviciilor on-line; 

o Obiectiv specific 3 – Completarea catalogului on-line;  

o Obiectiv specific 4 – Utilizarea creativă a mijloacelor de comunicare 

media; 

o Obiectiv specific 5 – Facilitarea accesului la serviciile de informare. 

Acest obiectiv a fost atins și dacă avem în vedere prevederile legale cu privire la 

ponderea utilizatorilor de informații din biblioteca publică în numărul de locuitori ai 

comunității (Legea 334/2002, art. 40 și anexa I și II). 

 

 Obiectiv general 2 – Dezvoltarea, conservarea şi valorificarea în condiţii optime a 

documentelor necesare bunei informări a utilizatorilor. ATINS 

Se evaluează prin: 

1. indice de circulație a fondului total de carte, ca raport între documentele consultate 

și numărul total de documente:  332500/680305, adică 48,87 %, față de 44,21% în 

anul 2018. Dacă ne raportăm însă la numărul de documente cu acces liber la raft, 

procentul se modifică la 332.500/381.577, adică 87,13%, față de 83,73% în 2018. 

2. rata de înnoire a colecției, ca fiind raportul între documentele achiziționate într-un 

an și totalul documentelor: 18.305/680305 adică 2,69 %, față de 4,8% în 2018, an în 

care au fost însă înregistrate documentele aferente donației de la Casa Sindicatelor 

(peste 25.000). 

3. indicatorul de dotare, ca fiind raportul dintre totalul documentelor din colecție și 

populația municipiului: 680305/376180, adică 1,80. 
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Acest obiectiv general a urmărit: 

o Obiectiv specific 1 – Diversificarea ofertei de publicaţii;  

o Obiectiv specific 2 – Digitizarea documentelor din colecţiile speciale; 

o Obiectiv specific 3 – Dezvoltarea activităţii editoriale a bibliotecii. 

Obiectivul a fost atins, dacă avem în vedere singura valoare definită legal, cel al 

indicelui de dotare. Menționăm că indicii 1 și 2 au fost calculați pentru a vedea dinamica 

activității. 

 

 Obiectiv general 3 – Stimularea interesului pentru valorile culturale locale şi 

elaborarea de lucrări de referinţă pentru comunitatea locală. ATINS 

Evaluarea gradului de îndeplinire a acestui obiectiv se face prin raportarea la 

dinamica numărului de cărți, publicații periodice și bibliografii locale editate/realizate 

de bibliotecă în 2019. Aceste cifre se regăsesc în capitolul B.2. al prezentului raport.   

o Obiectiv specific 1 – Dezvoltarea componentei de cercetare în cadrul 

activităţii instituţiei; 

o Obiectiv specific 2 – Crearea şi organizarea unei baze de documente 

privind memoria locală.  

 

 Obiectiv general 4 – Dezvoltarea unei culturi organizaţionale care să susţină 

strategia de dezvoltare a bibliotecii -- ATINS 

S-a măsurat prin cele 51 de participări la cursuri, conferințe și sesiuni de 

comunicare și prin cei 19 angajați care au urmat cursuri de formare/perfecționare. 

Sumarul acestor acțiuni este prezentat în Anexa XI.  

o Obiectiv specific 1 – îmbunătăţirea şi dezvoltarea competenţelor 

angajaţilor bibliotecii. 

 

 Obiectiv general 5 – asumarea rolului de coordonator al activităţii bibliotecilor 

publice din judeţ. ATINS 

o Obiectiv specific 1 – elaborarea şi perfecţionarea continuă a unei Strategii 

de dezvoltare a sistemului de biblioteci publice a judeţului Iaşi; 

o Obiectiv specific 2 – îndrumarea metodică a bibliotecilor publice din judeţ. 
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Au avut loc 17 Zile Metodice î n judet ul Ias i, la care au participat 105 din cei 119 

bibliotecari plus 365 de invitat i.  

Conform Proiectului de management la Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iași - 

2018-2023,  în vederea atingerii Obiectivul general 5 : Asumarea rolului de coordonator 

al activității bibliotecilor publice din județ, CCÎM a desfășurat următoarele activități  în 

cadrul obiectivului specific : Elaborarea și perfecționarea continua a unei strategia de 

dezvoltare a sistemului de biblioteci publice din județul Iași. 

Strategia cuprinde 3 faze: 

Faza 1: Elaborarea profilului sistemului biblioteci publice din judet ul Ias i.  

Colectarea datelor s i analiza acestora (SWOT) s i documentarea î n vederea 

î ncadra rii judet ului î ntr-un context mai larg, regional.  

Faza 2: Definirea planului strategic de dezvoltare a sistemului de biblioteci publice din 

judet ul Ias i. 

Faza 3: Finalizarea strategiei de dezvoltare s i asumarea publica . 

Am inițiat faza întâi a strategiei și anume: 

Faza 1 – I n cadrul acestei faze am desfa s urat urma toarele activita t i: 

1. Culegerea de date care să ne permită diagnoza spațiului pentru care urmează 

să elaborăm planul de dezvoltare a sistemului de biblioteci publice a județului 

Iași: în desfășurare; termen de finalizare: 11.2020. 

2. Documentarea care ne permite încadrarea mai bună a zonei într-un context 

mai larg: în desfășurare; termen de finalizare: 11.2020. 

 

 

4. Strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management 

 

Acţiunile managementului Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” vor fi rezultatul 

stabilirii unor direcţii strategice, după cum urmează: 

• conştientizarea de către public şi de către organizaţie a rolului formator 

informativ al bibliotecii, în sensul în care instituţia nu trebuie să încerce să concureze 

instituţiile de spectacole nici în abordările mediatice şi nici în cele ale organizării 
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evenimentelor culturale. Punctul esenţial al activităţii trebuie să îl constituie constanţa 

cu care oferim servicii specifice, bune şi eficiente către comunitate.  

• raportarea constantă la ansamblul mediului cultural ieşean, unul complex, în care 

competiţia pentru timpul liber al cetăţenilor este una acerbă. Cele trei teatre, Opera, 

Filarmonica, evenimentele organizate în aer liber, cinematografele şi muzeele au 

propriul mod de a-şi selecta publicul, iar biblioteca poate fie să se asocieze în manifestări 

mai mari, cum ar fi FILIT sau FITPT, fiind o parte integrantă a acestor festivaluri, fie să-şi 

orienteze activităţile spre o complementaritate cu celelalte instituţii de cultură. 

• raportarea la celelalte biblioteci din comunitate. În acest caz avem cel puţin două 

paliere strategice de acţiune. Primul porneşte de la recunoaşterea faptului că biblioteca 

publică nici nu poate şi nici nu trebuie să concureze bibliotecile universitare în domeniul 

achiziţiei de carte de specialitate, fiindcă ar intra într-o competiţie în care ar fi sortită 

încă de la început să iasă pe locul al doilea. Pe de altă parte, raportarea la bibliotecile 

comunale şi orăşeneşti trebuie să se facă în spiritul legii, de sprijin şi îndrumare a 

acestora.  

• principiile care stau la baza achiziţiei de documente, dar şi tematica 

manifestărilor culturale, trebuie să aibă în vedere misiunea bibliotecii. Managementul va 

evita tentaţia de a se raporta doar la elita culturală a comunităţii, păstrând cu orice risc 

caracterul cultural-democratic al activităţii. Acest lucru trebuie completat cu explicarea 

continuă a faptului că, spre deosebire de alte instituţii, biblioteca trebuie să se adreseze 

tuturor mediilor sociale, tuturor nevoilor culturale ale comunităţii.  

• o atenţie sporită trebuie acordată comunicării on-line, care va permite bibliotecii 

să rămână racordată la dinamica tinerei generaţii, cea din care se formează cititorii de 

mâine. 

Parte integrantă a acestei strategii va trebui să fie şi preocuparea constantă de 

cultivare a relaţiilor de colaborare şi respect reciproc cu toate autorităţile, dar şi cu 

instituţiile de cultură din comunitate.  
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5. Strategia şi planul de marketing 

Publicitarea serviciilor de bibliotecă se va face după un principiu strategic simplu, 

şi anume acela că, dată fiind situaţia actuală, în care gustul pentru lectură este în 

continuă scădere, iar modalităţile de lectură se diversifică mereu, vor trebui folosite 

absolut toate mijloacele de marketing posibile pentru a creşte numărul utilizatorilor.  

În perioada următoare ne propunem următoarele mijloace de publicitare a 

activităţii: 

• conceperea, multiplicarea şi distribuirea de pliante, fluturaşi, broşuri, caiete-

program; 

• conceperea, multiplicarea şi utilizarea unor afişe, atât în sediul bibliotecii, cât şi 

în afara lui, cu privire la serviciile şi la evenimentele curente; 

• încheierea de parteneriate cu toate organismele mass-media pentru facilitarea 

publicării/difuzării de ştiri, materiale, interviuri, reportaje, documentare despre 

bibliotecă în presa scrisă, audio/video şi în cea on-line; 

• acţiuni de marketing direct, de prezentare a serviciilor noastre în grădiniţe, şcoli 

şi licee, la firme şi la ONG; 

• folosirea mijloacelor on-line: site-uri web proprii, pagini pe reţelele de 

socializare, newsletter, generare de conţinut audio-video etc.; 

• parteneriate la toate evenimentele culturale (festivaluri, concerte, spectacole) 

unde putem avea o expunere corespunzătoare prin afişarea de materiale 

publicitare; 

• informarea utilizatorilor cu privire la toate serviciile şi evenimentele organizate, 

pentru a asigura o participare mai completă a utilizatorilor la viaţa culturală a 

bibliotecii.     

 

6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management 

În 2019, cele 10 programe divizate în 38 de proiecte incluse în Planul minimal de 

Management au fost realizate în totalitate. La acestea se adaugă şi altele, organizate în 

parteneriat cu instituţii de cultură sau de învăţământ, ONG-uri etc. Stadiul implementării 

se poate urmări în tabelul de mai jos: 
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Nume program Nume proiect Stadiu de realizare 

1. Perfecționarea și 
diversificarea fondului de 
documente și a serviciilor de 
bibliotecă 

1.1. O carte pentru vârsta a treia Realizat 

1.2. Dacă nu poți veni la bibliotecă, 
vine biblioteca la tine 

Realizat 

1.3. Biblioteca ta Realizat 

1.4. Biblioteca pentru toți Realizat 

1.5. Hai la film Realizat 

1.6. epub, mobi Realizat 

2. Biblioteca, actor principal 
al scenei culturale ieșene 

2.1. Scriitorii Iașului  Realizat 

2.2. Ora de muzică Realizat 

2.3. Cerneală și celuloid Realizat 

2.4. Provocările culturii Realizat 

2.5. Nocturna bibliotecilor Realizat 

3. Biblioteca și comunitatea 

3.1. Intersecții  Realizat 

3.2. Viață și spiritualitate  Realizat 

3.3. Voluntar@BJIași Realizat 

3.4. O carte pe zi Realizat 

3.5. Și eu scriu despre cărți Realizat 

3.6. Să înțelegem ce citim Realizat 

4. Cursuri pentru comunitate  
4.1. Senior IT Realizat 

4.2. Vreau să scriu! Realizat 

5. Biblioteca în epoca digitală 
5.1. www.bjiasi.ro Realizat 

5.2. Digitizarea colecțiilor speciale Realizat 

6. Autori: copiii 

6.1. Poveștile Iașului Realizat 

6.2. Poemele Iașului Realizat 

6.3. Revista revistelor școlare  Realizat 

6.4. Scriu în culori Realizat 

7. Coordonarea metodică a 
activității bibliotecilor din 
județ 

7.1. ProBiblioteca Realizat 

7.2. Strategia de dezvoltare a 
sistemului de biblioteci publice din 
județul Iași 

Realizat 

8. Biblioteca județeană, 
centru editorial și de 
cercetare 

8.1. Revista Asachiana Realizat 

8.2. Calendar Cultural Realizat 

8.3. Winter Wonderland Realizat 

8.4. Conferințele BJ Iași Realizat 

8.5. Cărțile BJ Iași Realizat 

9. Biblioteca județeană Iași, în 
România și în lume 

9.1. Carte și tradiție românească Realizat 

9.2. Carte românească pretutindeni Realizat 

9.3. Cât de departe e America?  Realizat 

9.4. La Izvoarele Înțelepciunii Realizat 

10. Festivalul Teodorenii  
10.1. Festivalul Teodorenii  Realizat 

10.2. www.teodorenii.ro Realizat 
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În plus, în anul 2019, în cadrul sesiunii de finanțare II/2019 lansată de 

Administrația Fondului Cultural Național (AFCN), Biblioteca a fost declarată eligibilă 

pentru cofinanțarea proiectului „Constelația bibliotecilor”. Valoarea totală a 

proiectului a fost de 63.536,00 lei, din care 56.536,00 lei a reprezentat finanţarea 

nerambursabilă din partea AFCN și 7.000,00 lei a fost contribuţia proprie a 

Bibliotecii Județene Iași. Proiectul a avut ca scop inovarea și diversificarea serviciilor de 

bibliotecă, prin înființarea unor cluburi de astronomie în cinci biblioteci din județul Iași 

și a fost implementat în perioada iulie - octombrie 2019, conform graficului asumat. 

Anexa VII 

 

De asemenea, în 2019, Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași a devenit partener în 

Proiectul transnațional T.L.o.R. – ,,The Love of Reading”, care se desfășoară ca 

parteneriat strategic între cinci unități școlare și două biblioteci din șase ţări: Gymnasio 

Kilkis din Grecia (coordonatorul proiectului), My school din Italia, IES Aguadulce din 

Spania, Gymnázium Praha 4 din Republica Cehă, Gymnasio Latsion din Cipru, Biblioteca 

de cercetare a Regiunii Moravia-Silezia din Ostrava, Republica Cehă şi Biblioteca 

Județeană „Gh. Asachi” din Iaşi. Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană prin 

programul Erasmus+, Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici – 

Parteneriate strategice pentru educația în școli (KA201-884F3C0F) și se desfășoară în 

perioada 1 septembrie 2019 - 31 august 2022. Anexa VIII  

 
 
7. Proiecte din cadrul programelor 
 
Pe parcursul anului 2019, la nivelul întregii biblioteci, în cadrul programelor şi 

proiectelor cultural-educative pentru publicul larg au fost derulate 577* de activităţi, 

însumând 23.516 participanţi. 

Lista detaliată a celor 577 de activităţi şi numărul participanţilor sunt centralizate 

în Anexa IX ataşată acestui raport.  

După categoria de vârstă, situaţia participanţilor la activităţile din cadrul 

programelor și proiectelor educative se prezintă astfel: 

                                                           
*Pe lângă cele 577 activităţi pentru public, au fost organizate 247 de expoziţii (expoziţii tematice de carte, 

de lucrări plastice, de grafică, de fotografii, de obiecte artizanale) și au fost continuate cele două proiecte 

care au ca public utilizatorii online (O carte pe zi și E-pub, mobi). 
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Categoria de vârstă/ Public ţintă 

Nr. 

participanţi 

2018 

Nr. 

participanţi 

2019 

0-6 ani 2.382 1.277 

7-14 ani 9.763 7.632 

15-24 ani 6.850 8.119 

25-64 ani 6.199 5.272 

65 ani şi peste 765 1.216 

Total 25.959 23.516 

 

Scăderea numărului de participanți este cauzată de următoarele elemente: 

• încheierea programului „Centenar”, care ne-a adus în 2018 finanțări 

suplimentare, concretizate în activități cu mare priză la public. 

• orientarea activității spre exteriorul bibliotecii, exemplu fiind proiectul 

Constelația bibliotecilor, care s-a desfășurat în mediul rural, necesitând deplasări și 

eforturi sporite, dar care a atins utilizatori cărora nu li se adresează în mod obișnuit nici 

un program cultural național. 

 

8. Alte evenimente: participări la festivaluri, saloane, târguri etc. 

În 2019, Biblioteca Judeţeană a primit invitația de a participa la majoritatea 

târgurilor şi festivaluri desfăşurate în Iaşi (Festivalul Național de Satiră și Umor 

„Umor’n’Iași”, Târgul de Carte Librex Iași, Festivalul Șotron, Orășelul copiilor, Festivalul 

GFest, Târgul pentru Școală Excelsior, Festivalul Internațional de Literatură și Traducere – 

FILIT) şi în Republica Moldova (Salonul Internațional de Carte pentru Copii și Tineret și 

Salonul Internaţional de Carte Bookfest Chișinău).  

Festivalul Național de Satiră și Umor „Umor’n’Iași” este organizat de Casa de 

Cultură a Studenților Iași și a avut loc în perioada 1-7 aprilie 2019. Biblioteca Județeană 

„Gh. Asachi” Iași a fost partener principal. 

Salonul Internațional de Carte pentru Copii și Tineret Chișinău (ediția a XXIII-a) 

este organizat de Secţia Naţională IBBY din Republica Moldova și Biblioteca Naţională 

pentru Copii „Ion Creangă” și a avut loc în perioada 11-14 aprilie 2019. Este unul dintre 

cele mai importante evenimente culturale ce au loc în ultimii ani în Republica Moldova. 
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Cu această ocazie a avut loc și Conferința „Biblioteca și educația non-formală”, la care au 

participat specialiști din biblioteca noastră, care au prezentat comunicarea „Biblioteca și 

scrierea creativă”. 

Târgul de Carte Librex Iași 

(ediția a XXVII-a) a fost organizat de 

Compania Sedcom Libris, în perioada 

15-19 mai 2019. La standul aflat în 

Atrium Palas Mall Iași, cei peste 500 de 

vizitatori au făcut cunoștință cu oferta 

culturală a bibliotecii. Dintre aceștia, 

peste 50 de vizitatori au optat pentru un 

permis gratuit de acces în bibliotecă.  

Şotron. Festivalul copilăriei, cunoscut drept cel mai mare festival cultural-

educativ pentru copii din zona Moldovei, este organizat de Muzeul Național al Literaturii 

Române Iași. A avut loc în perioada 7-9 iunie 2019, în Grădina Muzeului „Mihail 

Sadoveanu”. Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași s-a alăturat inițiativei în calitate de 

partener, cu o serie de activități ce au atras publicul tânăr. Pentru cei peste 600 de 

participanți au fost organizate ateliere de modelaj în ceară, lut, modelaj în hârtie 

creponată, pasteluri cretate, desen, origami, jocuri de autocunoaștere, dans, muzică-ritm, 

ateliere de spus povești și de învățare a limbii engleze. Juniorii prezenți au extras 

bilețele cu întrebări din „Dumbrava minunată”, și „Domnul Trandafir”, iar cei ce au 

demonstrat că au citit cunoscutele opere au primit insigna de „Copil isteț”.  

Orăşelul Copiilor, ediția a X-a, 2019 a avut loc pe data de 16 iunie, în Parcul Palas, 

fiind organizat de Asociaţia Studenţească AMiCUS Iaşi în colaborare cu Primăria 

Municipiului Iaşi. Standul Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” a fost vizitat de peste 500 de 

copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 13 ani, mulți dintre ei optând pentru un permis de 

intrare. 

Salonul Internaţional de Carte Bookfest Chişinău este organizat de Biblioteca 

Naţională a Republicii Moldova și s-a desfăşurat în perioada 28 august - 1 septembrie 

2019. Programul a cuprins expoziţia-târg de producţie editorială din ultimul an, lansări 

de cărţi noi, mese rotunde, briefing-uri, expoziţii tematice, ateliere de creaţie, momente 

literar-artistice, Gala Laureaţilor Salonului. De asemenea au avut loc şi evenimente 
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profesionale, la care au participat specialişti din Biblioteca Judeţeană Iaşi, dar şi din alte 

biblioteci din ţară. 

Târgul pentru Școală „Excelsior”,  

ediția a VI-a, este un eveniment 

organizat de Compania Sedcom Libris 

Iași, în perioada 9-15 septembrie 2019. 

Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași, 

partener cultural al evenimentului, și-a 

întâmpinat publicul, la standul special 

amenajat în Atrium, Palas Mall, cu 

permise de intrare gratuite, informații despre oferta culturală,  și cu un punct de Book-

crossing (schimb de cărți) pentru cei ce au dorit să-și reînnoiască biblioteca personală. 

Vizitatorii (aprox. 400) au putut lansa propuneri de noi activități și servicii în vederea 

pregătiri calendarului pentru vara anului viitor. Formularele au fost introduse în urna 

special amenajată cu această ocazie, iar cele mai inedite și fezabile propuneri au fost 

premiate. 

Festivalul GFest, ediţia a VIII-a,  organizat în perioada 26 - 29 septembrie 2019, în 

Parcul Voievozilor de la Casa Studenților, a avut ca partener şi Biblioteca Judeţeană, 

proiectul fiind inițiat de Asociaţia Studenţilor Chimişti Ieşeni (ASCIS). La standul 

bibliotecii, cca 500 de tineri au putut afla informaţii despre servicii, programe, proiecte 

și activitățile culturale și au participat la activități creative, precum Copacul Cunoașterii, 

Cărțile prin ochii… comunității, Biblioteca pentru toți - Toți pentru Educație. 

 Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași (FILIT) un proiect aflat 

la a șaptea ediție, care a avut ca perioadă de desfășurare 2-6 octombrie 2019. Ca și la 

precedentele ediții, Casa 

„Fantasy” a fost găzduită de 

Biblioteca Județeană „Gh. 

Asachi” la Filiala „Ion Creangă” 

de la Casa Sindicatelor. Timp de 

cinci zile, publicul a participat la 

maratoane de filme (Jocurile 

foamei, Amurg, Războiul stelelor, 

Game of Thrones și un maraton 
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Retro SF) și la întâlniri cu scriitorii: Rodica Bretin, Lucian Merișca, Ana Maria Negrilă, 

Mircea Opriță și Liviu Surugiu. Peste 700 de persoane au participat la evenimentele 

Casei Fantasy.  

 „Iași - Oraș policentric” Iași 

este un proiect inițiat de Federația 

Organizațiilor Neguvernamentale 

de Tineret din Iași (FONTIS), care 

face parte din programul municipal 

Capitala Tineretului din România 

2019-2020 și constă în creşterea 

gradului de conştientizare şi 

implicare în rândul tinerilor cu 

privire la aspectele cultural istorice din spațiile urbane în care locuiesc printr-o 

campanie de branding a cartierelor.  În 2019 s-au desfășurat primele două activități, 

care au avut loc prin intermediul Filialei „Vasile Alecsandri” (pentru zonele Cantemir -  

Podu-Roș - Nicolina) și al Filialei „Mihai Sadoveanu” (pentru zonele Mircea cel Bătrân – 

Alexandru cel Bun). La cele două activități au fost prezentate o serie de modalități de 

petrecere a timpului liber, oferta  cultural-educativă a bibliotecii și au fost eliberate 

permise de acces. Proiectul va continua pe tot parcursul anului 2020 și în celelalte 

cartiere, prin activități similare. 

La toate evenimentele enumerate, un rol important a revenit echipei de voluntari a 

bibliotecii. 
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F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare 
a instituţiei 

 

1. Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă 
de raportare 

Buget 2020 

 

lei 

Buget local 

Denumirea indicatorilor 
Prevederi 

iniţiale 

Total buget local, din care: 8.488.700,00 

Secţiunea de funcţionare 8.488.700,00 

                   Titlul I -  Cheltuieli de personal 6.675.000,00 

                   Titlul II - Cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.738.700,00 

                  Titlul XI - Alte cheltuieli, din care:                                  75.000,00 

Cod indicator 59.17 Despăgubiri civile 600,00 

Cod indicator 59.40 - Sume aferente persoanelor cu 
handicap neîncadrate  

74.400,00 

Secţiunea de dezvoltare 0,00 

Buget local 0,00 

  
 

 

Venituri proprii 

Total venituri proprii, din care: 46.000 

Secţiunea de funcţionare 46.000 

Cod indicator 33.02.50 - Alte venituri din prestări de servicii 
şi alte activităţi 

8.000 

Cod indicator 35.02.50 - Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 8.000 

Cod indicator 37.02.50 - Alte transferuri voluntare 30.000 

Total cheltuieli din venituri proprii, din care: 46.000 

Titlul II - Bunuri si servicii (cod indicator 20) 46.000 
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2. Nr. de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă 
de management 

Pentru ca abordarea acestui capitol să fie una riguroasă, este necesar să începem 

prin a da câteva definiţii, aşa cum sunt ele cuprinse în Ordinul nr. 2249/2009 pentru 

aprobarea formularelor tipizate generale de bibliotecă. 

UTILIZATOR - Primitorul/beneficiarul serviciilor de bibliotecă. 

UTILIZATOR ÎNSCRIS/ MEMBRU ÎNREGISTRAT – Persoană sau organizaţie 

înscrisă la bibliotecă cu scopul de a utiliza colecţiile şi/sau serviciile bibliotecii. 

Utilizatorului înscris i se eliberează un singur permis de intrare, valabil pe o perioadă de 

timp determinată (de exemplu: pentru bibliotecile publice valabilitatea permisului de 

intrare este de 5 ani şi se consideră între anii: 2002-2006, 2003-2007, 2004-2008 

ş.a.m.d.). Permisul de intrare obţinut la înscriere asigură accesul utilizatorului la oricare 

dintre punctele de servicii ale bibliotecii: la biblioteca centrală/principală, la filiale, la 

punctele externe de servicii, la bibliotecile mobile. Repartizarea utilizatorilor se face 

după statutul ocupaţional, vârstă, naţionalitate, gen. 

UTILIZATOR ACTIV - Persoană care în cursul anului de referinţă a vizitat ori a 

utilizat serviciile (inclusiv cele electronice) şi facilităţile bibliotecii. Se includ atât 

utilizatorii înscrişi în cursul anului de referinţă, cât şi cei care şi-au vizat permisul de 

intrare în anul de referinţă. Fiecare persoană se numără o singură dată. Numărul 

utilizatorilor activi nu trebuie confundat cu numărul de vizite (frecvenţa). 

VIZITĂ LA BIBLIOTECĂ: numărul de vizite efectuate de utilizatorii bibliotecii pe 

parcursul unui an, fie direct (intrarea unei persoane în incinta bibliotecii pentru a 

utiliza facilităţile şi serviciile asigurate de aceasta), fie de la distanţă (utilizarea 

bibliotecii prin telefon, fax, poştă, e-mail şi prin servicii organizate în exterior). 

VIZITĂ VIRTUALĂ – are loc atunci când un utilizator extern accesează adresa de 

internet a bibliotecii, indiferent de perioada de timp sau de un scop anume. Se numără 

vizitele la bibliotecă via internet. 

Odată stabilite aceste definiţii, estimarea pentru perioada de management 

următoare este prezentată în tabelul de mai jos şi este bazată pe o creştere anuală de 2% 

pentru fiecare indicator: 
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Nr. Categorie 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Utilizator înscris 36.400 37.000 37.740 38.495 39.250 

2 Utilizator activ 16.100 16.430 16.760 17.000 17.434 

3 Vizite directe 259.500 265.000 270000 275300 281.000 

4 Vizite la distanţă 21.450 21.900 22.324 22.375 23.225 

5 Vizite virtuale 210.500 214.500 218.900 223.232 227.700 

 

Concret, în tabelul de mai jos, am sintetizat ceea ce s-a prognozat și ceea ce s-a 

realizat pentru 2019. 

Nr. Categorie Realizat Propus 

1 Utilizator înscris 38.391 37.000 

2 Utilizator activ 19.101 16.430 

3 Vizite directe 265.852 265.000 

4 Vizite la distanţă 59.732 21.900 

5 Vizite virtuale 274.812 214.500 

 

3. Analiza programului minimal realizat 
 
Planul minimal de management pentru perioada 2018-2023 cuprinde 10 

programe divizate în 38 de proiecte. Analiza succintă este prezentată în cele ce urmează: 

 

1. „Perfecționarea și diversificarea fondului de documente și ale serviciilor 

de bibliotecă” – program menit să dezvolte paleta de servicii oferite de 

bibliotecă, în sensul identificării unora noi, dar și a unor acțiuni care să facă 

accesibile serviciile deja existente unor categorii de cetățeni care nu s-au putut 

bucura de ele până acum. Un alt scop este diversificarea fondului de 

documente, atât din punct de vedere al tematicii și abordărilor, cât și din 

punctul de vedere al suportului documentelor. 
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1.1. „O carte pentru vârsta a treia” își propune să valorifice în continuare 

parteneriatele cu centrele de cartier pentru pensionari și căminele de bătrâni aflate în 

subordinea Direcției de Asistență Comunitară Iași, prin continuarea funcționării punctelor 

de împrumut carte și prin activități de recreere pentru seniori, locatari ai acestor 

așezăminte.  

Astfel de puncte funcționează la Căminul de Pensionari Sf. Cuvioasă Parascheva 

(Copou), Căminul de Bătrâni Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena (Bucium), iar cel de-al 

treilea a fost deschis în acest an în comuna Bivolari, la Centrul de Asistență medico-

socială. Punctele sunt gestionate de Secţia de Împrumut pentru Adulţi. Periodic, fondul 

de carte este împrospătat cu noutăţi. 

În 2019, activităţile de recreere pentru locatarii acestor cămine au avut forma unor 

reuniuni literare, prezentări de carte, prelegeri pe diferite teme, proiecții de filme 

artistice/ piese de teatru sau întâlniri cu scriitori, psihologi, istorici. Exemple: „Revedere 

cu Eminescu”, „Mica Unire – Memoria Iașului”, „Iubire la puterea a treia”, „Cine conduce: 

TU sau furia?”, „Cum păstrăm bucuria?”, „Sfârșitul Primului Război Mondial” ș.a. 

Participanţi: 302 la 9 activităţi. 

 

1.2. „Dacă nu poți veni la bibliotecă, vine biblioteca la tine” își propune să 

sprijine persoanele aflate în imposibilitatea de a se deplasa, din motive medicale sau din 

alte cauze, prin împrumutul cărților la domiciliul lor sau în spitale. De asemenea, sunt 

organizate activități cultural-educative care au ca scop dezvoltarea caracterului 

intergenerațional societal: copii, tineri, bătrâni și adulți. Pentru a promova activitățile 

culturale întreprinse la nivel local și pentru a multiplica impactul lecturii și zona lor de 

influență, sunt identificate centrele pentru persoane cu nevoi speciale din comunitate și 

unitățile de învățământ ieșene care au elevi cu nevoi speciale.  

În 2019, partenerul principal al 

acestui proiect a fost Centrul 

Diecezan Caritas Iași – Centrul de 

Resurse pentru Familii. Activitățile 

derulate au avut ca public țintă elevi 

de la Liceul Tehnologic Special 

„Vasile Pavelcu” Iași, Școala 

Gimnazială Specială „Constantin 
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Păunescu” Iași, Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iași și familiile asistate social de Centrul 

Caritas. Exemple de activități: Lectura – un dar al mărțișorului, „Primăvara cărților și 

filmul”, Povestea Sărbătorilor Pascale, Concurs de Lectură Terapeutică Educațională, 

Concurs „Arta terapeutică la superlativ!”. 

Participanţi: 277 la 7 activităţi. 

 

1.3. Biblioteca ta constă în participarea cu standuri mobile la cele mai importante 

târguri și festivaluri care se desfășoară în Iași.  

În 2019 am fost prezenți la următoarele evenimente de acest fel, după cum 

urmează: Târgul de Carte Librex Iași, ediția a XXVII-a (15-19 mai 2019, Atrium Palas 

Mall); Şotron. Festivalul copilăriei, Ediția a VI-a (7-9 iunie 2019, Grădina Muzeului 

„Mihail Sadoveanu”); „Orășelul copiilor”, ediția a XI-a (16 iunie 2019, Grădina Palas Iași); 

Târgul pentru Școală EXCELSIOR, ediția a VI-a, (9-15 septembrie 2019, Atrium Palas 

Mall); Festivalul GFest, ediția a VIII-a (26-29 septembrie 2019, Parcul Voievozilor); „Iași 

- Oraș policentric – campanie de branding a cartierelor” (Cartierele Podu-Roș - Nicolina 

și Alexandru cel Bun). 

Vizitatori şi participanţi la activităţi: 2644 persoane de toate vârstele. 

 

1.4. „Biblioteca pentru toți” are ca scop promovarea serviciilor bibliotecii în 

rândul elevilor școlari și preșcolari din toate instituțiile de învățământ ieșene, prin 

organizarea unor sesiuni de informare direct la beneficiari și/sau vizite ghidate la sediul 

bibliotecii și la filiale.  

Activitățile de promovare sunt 

combinate cu sesiuni de lectură, lecții 

interactive, ateliere interactive etc. În 

acest proiect se desfășoară Școala Altfel, 

Info.Biblioteca: Viață – Anticorupție - 

Libertate” (VAL) și Eurodesk: Cine? Ce? 

De ce? Pentru ce?. 

Participanți: peste 2400 de elevi la 61 de activități. 

 

1.5. „Hai la film” își propune dezvoltarea colecției de filme și organizarea de 

manifestări tematice în cadrul spațiului de vizionare de la Filiala „Ion Creangă”.  

Participanți: 649 la 21 de proiecții. 

https://bjiasi.ro/wp-content/uploads/2019/06/62603733_1950579475088488_1366123174374146048_o.jpg
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1.6. „epub, mobi” își propune înzestrarea tuturor punctelor de împrumut cu 

dispozitive speciale pentru lectura cărților electronice și achiziția constantă de cărți în 

aceste formate pentru a fi disponibile pentru lectura la sediu și în filiale. 

În 2019, din cauza unor constrângeri financiare apărute în cel de-al doilea 

semestru, activitățile din acest proiect s-au concentrat pe identificarea aplicațiilor și 

resurselor gratuite, care au fost accesate de la calculatoarele existente în cele 5 filiale.  

 

 

2. „Biblioteca, actor principal al scenei culturale ieșene”. Este un 

program cadru în care sunt reunite proiectele eminamente culturale ale 

bibliotecii. 

 

2.1. „Scriitorii Iașului” facilitează contactul între publicul cititor și literații ieșeni 

sau cei care vizitează ocazional Iașul prin întâlniri și lansări de carte. Acest proiect are în 

vedere două categorii de public: pe cel preponderent tânăr, căruia i se adresează prin 

manifestări de genul întâlnirilor în licee și în facultăți, prezentărilor de carte, lecturilor 

publice și a conferințelor; o a doua categorie de public, mai restrâns, este cea a 

pasionaților de literatură, cărora i se adresează prin dezbateri tematice și activități 

cenacliere. 

 În 2019, sub umbrela acestui 

proiect au avut loc întâlnirile lunare ale 

membrilor Asociației Literare „Păstorel” 

(„Poemele vinului și ale iubirii”), 

Spectacolul de teatru „Balada Sărmanului 

Pescar”, adaptare după poezia cu același 

nume a poetului Valeriu Stancu, 

omagierea marilor clasici români 

(Narație, ficțiune și istorie în opera lui Mihail Sadoveanu, Diversitate lingvistică și 

culturală în opera lui Ion Creangă, Epoca marilor clasici: Ion Creangă și Ion Luca 

Caragiale, De la Eminovici… la Eminescu”), dar și concursuri de recitare sau ateliere 

creative (În lumea poveștilor lui Ion Creangă prin carte, desen și film). 

Participanţi: 1456 la 44 de activităţi. 
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2.2. „Ora de muzică” valorifică instalațiile audio-video și pianul instituției prin 

organizarea de întâlniri cu caracter formativ, de educație muzicală. Este un proiect care se 

adresează în special publicului tânăr și foarte tânăr. În acest proiect se desfășoară atelierul 

de educație muzicală „Ucenicii pianului”. Proiectul a fost demarat ceva mai târziu decât 

ne-am propus, motivul fiind implicarea studenților și a cadrelor didactice de la 

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, partener al proiectului, în alte 

activități. 

Participanți: 30 de copii la 2 activități. 

 

2.3. „Cerneală și celuloid”, care are ca scop realizarea unor paralele între anumite 

filme şi romanele care le-au inspirat, a cuprins 7 proiecții. Cartea care stă la baza filmului 

selectat pentru vizionare trebuie să se regăsească în colecțiile bibliotecii. Dintre filmele 

proiectate amintim: „Harry Potter și Piatra Filozofală”, „Ultimul mohican”, „Titanic Vals”,  

„Parfum de femeie” etc. 

Participanţi: 185 la 7 proiecții. 

 

2.4. „Provocările culturii” își propune să faciliteze contactul elevilor de liceu cu 

diverse zone ale culturii și interconectarea lor, prin dialog cu scriitori și creatori culturali, 

expoziții, ateliere și seminarii. Enumerăm câteva activități din acest proiect: Bucuria 

Caligrafiei: „Scrisul de mână, continuitate și creativitate în secolul XXI” (atelier de 

caligrafie), Tradițiile Pedagogiei, Istoria 

Iașului prin obiectiv, Cu drag, despre 

cultura Iașului, Holocaustul: trăiri, 

întâmplări și fapte, Ziua Psihoeducației: 

Drepturile personale, Drumețiile unui 

ornitolog:  Păsările Iașului,  America de 

Nord – de la civilizația amerindiană la 

zgârie nori, Lumea francofoniei - cultură și 

civilizație. Prelegerile au fost susținute de specialiști: universitari, istorici sau psihologi.  

Participanți: 586 la 16 activități. 

 

 

 



     BIBLIOTECA  JUDEŢEANĂ  Gh. Asachi  IAŞI                                                                                                                                         Raport de activitate 2019 

 68 

2.5. „Nocturna Bibliotecilor” este un eveniment cultural național inițiat de ANBPR 

(Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România), creat cu scopul 

de a propune o nouă abordare creativă a activității pe timp de noapte a instituțiilor de 

bibliotecă. Pe tot parcursul serii au avut loc proiecții de filme, lecturi, vizite ghidate în 

bibliotecă. Noutatea anului 2019 a fost implicarea bibliotecii în campania națională 

„Dăm startul la citit” inițiată de Biblioteca Națională a României. Fiecare bibliotecă 

participantă a avut ca obligație citirea unui fragment dintr-o carte, iar înregistrarea 

video a fost postată pe pagina dedicată. 

Participanți: 45 de persoane în 5 ore. 

 

3. „Biblioteca și comunitatea” grupează proiectele prin care biblioteca se 

implică în viața comunității, contribuind la dialog, la dezvoltarea spiritului 

civic și a mândriei locale. 

 

3.1. „Intersecții” este proiectul care valorifică suprapunerea dintre literatură şi 

diferitele ramuri ale ştiinţei. Se au în vedere inclusiv acțiuni de informare și educare a 

publicului privind riscurile de mediu și formarea unor deprinderi și atitudini privind 

protecția mediului. Temele abordate în cadrul activităților sunt diverse: ecologie, 

protecţia şi conservarea mediului, reciclare, astronomie, robotică etc., iar principalii 

beneficiari sunt elevii de liceu. În acest proiect s-au derulat următoarele activităţi:  

Natura pentru sănătatea ta, Vremea Roboților, Biblioteca arborilor, Drumeț pe calea 

aerului: Secretele Păsărilor migratoare, Luna pădurii, Poluarea pe înțelesul copiilor,  

Concurs de degustare de apă de Ziua Mondială a Mediului, Cercul de științele mediului, 

Importanța epurării apei, Ziua Mondială a Meteorologiei, Ziua Internațională de Acțiune 

pentru Climă, Ziua biodiversității și Ziua Europeană a Parcurilor, Ziua Internațională a 

Astronomiei ș.a. Parteneri tradiționali au fost: Universitatea de Științe Agricole și 

Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iași, ApaVital SA Iași, Agenția pentru 

Protecția Mediului Iași, Administrația Națională de Meteorologie - Centrul Regional 

Meteorologic Moldova Iași, ROMSILVA - Regia Națională a Pădurilor Iași și Societatea 

Ornitologică din România.  

În vacanța de vară 2019 a avut loc „Școala de vară pentru pitici” – un proiect 

educațional care a avut ca scop explorarea laturilor „magice” ale științelor naturii. Prin 

îmbinarea literaturii de specialitate cu imaginația, specialiști de la trei facultăți ieșene și-
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au propus să demonstreze celor mici că 

aceste domenii pot fi nu doar interesante, 

ci și distractive. Proiectul a fost organizat 

în parteneriat cu Facultățile de Fizică și de 

Biologie ale Universității „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iași și cu Facultatea de Inginerie 

Chimică și Protecția Mediului „Cristofor 

Simionescu” a Universității Tehnice „Gh. 

Asachi” din Iași. 

 De menţionat şi ediția a V-a a Concursului anual interliceal organizat cu ocazia 

Zilei Mondiale a Apei cu premii în bani oferite de către partener (ApaVital Iaşi). Tema 

ediției din 2019 a fost „Fluvii europene: Sena și Rinul”, la care s-au înscris echipaje din 

13 licee din Pașcani și Iași.  

Participanţi: 2372 la 21 de activităţi. 

 

 3.2. „Viață și spiritualitate” are ca scop 

oferirea unui cadru de întâlnire pentru membrii 

comunităţii interesaţi de informaţii din zona 

curentelor spirituale contemporane. În anul 

2019 au fost organizate șase activităţi în cadrul 

acestui proiect.  Rod al parteneriatelor încheiate 

cu comunitățile etnice și lingvistice din Iași 

(Comunitatea Elenă Iaşi, Filiala Uniunii Elene 

din România, Federația Comunităților Evreieşti 

din România – Cultul Mozaic – Comunitatea Iași, 

Uniunea Polonezilor din România „Dom Polski”, 

U.A.R. – Uniunea Armenilor din România – 

Sucursala Iași, Institutul Francez din România – 

Filiala Iași), proiectul s-a concretizat în 

susținerea unor conferințe, prezentări și prelegeri: Fraternități Ieșene: Relații Româno-

Armeano-Polone, Dincolo de Poarta Torii - Primăvară niponă, Poeți greci, Bazarul 

amintirilor – Strada Lăpușneanu, Confluențe româno-elene etc. 

Participanţi: 184 participanţi la 6 activităţi. 

https://bjiasi.ro/wp-content/uploads/2018/12/ziua-minoritatilor-1.jpg
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3.3. Voluntar@BJIași are ca scop dezvoltarea programelor de voluntariat și 

urmărește formarea/menținerea unui nucleu de voluntari de toate vârstele care să se 

implice, alături de bibliotecari, în derularea programelor pentru comunitate.  

În anul 2019, 87 de voluntari au fost 

implicați în cca 175 de activități. Cel mai 

relevate activități organizate exclusiv cu 

sprijinul voluntarilor sunt: Lectura artei 

(derulat la Școala „Ion Holban”), 

Biblioteca de Prim Ajutor, Speak in English: 

conversational club, Senior English Class, 

Atelierul de origami & quilling, „(Citesc!)n 

bibliotecă – Mă ajută voluntarii” (derulat la Școala Gimnazială „Ion Neculce”). Voluntarii 

implicați în aceste programe sunt studenți sau absolvenți ai Facultății de Psihologie de la 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și de la Universitatea Națională de Arte 

„George Enescu” Iași.  

Participanți: 954 la 42 de activități susținute de voluntari. 

 

3.4. „O carte pe zi” oferă în fiecare zi tuturor partenerilor media interesați, dar și 

site-ului propriu un text succint care prezintă o carte aflată în colecțiile bibliotecii și care 

nu trebuie să fie neapărat o noutate editorială. În anul 2019, proiectul a fost completat cu 

365 de volume (copertă şi descriere).  

Putem menționa tot la acest proiect și expozițiile tematice de carte sau prin care au 

fost semnalate noutățile editoriale, la nivelul întregii bibliotecii fiind în număr de 247. 

 

3.5. „Și eu scriu despre cărţi” este un proiect de stimulare a lecturii. În cadrul 

acestui proiect se desfăşoară cluburile de lectură, la care se discută pe marginea 

recenziilor sau despre diferite subiecte legate de procesul lecturării: Clubul de lectură 

„Să citim împreună”, organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Iași și 

Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Concursul Național de 

Lectură „Bătălia cărților” (câștigătoarea fazei locale de la Iași a primit Premiul de 

popularitate la faza națională de la Cluj), „Cărților, cu dragoste!” – un inedit Concurs de 

declarații de Ziua Îndrăgostiților de cărți, Clubul „Prietenii cărților de loisir”. 

Participanți: 252 de elevi la 8 activități. 
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3.6. „Să înțelegem ce citim” reprezintă implicarea bibliotecii în lupta împotriva 

analfabetismului funcțional prin organizarea de lecturi publice, de distribuirea și 

conceperea de materiale care să ducă la conștientizarea necesității de eficientizare a 

eforturilor pentru sporirea capacităților de comunicare ale membrilor comunității ieșene. 

În 2019, proiectul s-a concretizat prin ample activități, de la lecții nonformale pe 

anumite teme, concursuri, la sesiuni de 

citit cu voce tare, precum: „Despre 

Înţelepciune”, „Învăţăm din cărţi: Fii 

politicos!”, Despre politeţe cu Lizzie… cine 

știe, răspunde”, Citesc, desenez și respect!, 

Concursul literar „Poveștile lui Andersen”, 

Book-uria lecturii: sesiuni de citit cu voce 

tare, Ziua Mondială a cititului cu voce tare 

etc.  

Participanți: 784 la 33 de activități. 

 

4. „Cursuri pentru comunitate” reprezintă contribuția bibliotecii la 

educația continuă a ieșenilor. 

 

4.1. „Senior IT” inițiază seniorii din comunitatea ieșeană în folosirea calculatorului, 

cu accent pe creșterea competențelor de comunicare ale acestora cu alți seniori, dar și cu 

membrii familiei aflați în străinătate.  

În 2019, cursul s-a desfășurat sub forma unui atelier practic de dezvoltare a 

abilităților digitale pentru utilizarea tabletelor și a noii generații de telefoane mobile și a 

fost demarat la Căminele de bătrâni, urmând ca în anul 2020 să fie extins și la Centrele 

de zi pentru persoane vârstnice. La cererea cursanților se impune achiziționarea de 

tablete cu sistemul de operare android. 

Participanți: 48 de seniori la 2 sesiuni. 

 

4.2. „Vreau să scriu!” are ca scop organizarea de cursuri de scriere creativă cu 

ajutorul unor scriitori invitați sau voluntari. El este complementar proiectelor „Poemele 

Iașului” și „Poveștile Iașului”.  
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Prin activitățile organizate în acest proiect a fost susținută și încurajată creația 

literară. Cursurile au fost susținute de scriitori, precum Livia Iacob, Emanuela Ilie, 

Marian Coman, Michael Hăulică, Teodora Matei, Bogdan Mandache, Dan Doboș, 

Constantin Dram. Au participat tineri creatori, elevi ai colegiilor ieșene (Colegiul 

Național „Emil Racoviță”, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Liceul Teoretic „Vasile 

Alecsandri”, Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza”, 

Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu”, Liceul Teoretic „Miron Costin”). Numeroase creații 

literare și jurnalistice realizate și prezentate în cadrul cursurilor de scriere creativă se 

regăsesc în volumele Poemele Iașului și Poveștile Iașului, apărute la Editura Asachiana, în 

anul 2019, precum și în revistele colegiilor și liceelor ieșene participante și câștigătoare 

la concursurile județene și interjudețene, selectate în publicația „Revista Revistelor 

Școlare”, apărută la Editura Asachiana. 

 

5. „Biblioteca în epoca digitală” se axează pe două direcții principale, 

dezvoltarea paginii web și, în general, a prezenței pe Internet și pe 

digitizarea documentelor din colecțiile speciale. 

 

5.1. www.bjiasi.ro prin care se are în vedere realizarea unei structuri unitare de 

programare și de hosting, alimentarea zilnică a conținutului, asigurarea accesului la 

informațiile publice și prezentarea modernă a activității bibliotecii. 

În 2019 au fost realizate 714 postări noi şi 392 pagini noi, iar în catalogul 

electronic de publicații eBibliophil au fost introduse descrierile și copertele a 4430 

volume nou intrate în colecțiile bibliotecii. 

Privitor la îmbunătăţirea funcţionalităţii site-ului s-au realizat următoarele: 

 optimizarea şi compactarea bazei de date pentru creşterea rapidităţii de 

acces la bazele de date aferente site-ului; 

 au fost realizate și implementate noi reguli şi modalităţi de acces pentru 

optimizarea integrării programului de gestiune biblioteconomică 

eBibliophil; 

 au fost adăugate descrieri şi cuvinte cheie în scopul facilitării descoperirii 

site-ului la căutări pe internet şi pentru creşterea vizibilităţii site-ului în 

mediul virtual; 
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 optimizarea site-ului pentru motoarele de căutare pe internet, astfel încât 

căutările să aducă site-ul în primele pagini de rezultate returnate; 

 s-au realizat elemente noi de referenţiere pe internet – înscrierea în 

motoare de căutare, directoare web, anunţuri pe web, bloguri şi s-au 

îmbunătăţit cele existente; 

 s-au executat actualizări pentru adaptarea la cerințele utilizatorilor și 

pentru conformarea cu cerințele legale referitoare la afișarea informațiilor 

de interes public și la protecția datelor cu caracter personal. 

 au fost completate şi actualizate postările referitoare la informaţii de 

interes public. 

În privinţa softului de bibliotecă eBibliophil, pentru descrierea cărţilor şi 

articolelor din periodice şi  accesarea catalogului electronic pe internet de către 

utilizatori, a fost înlocuită versiunea softului de bibliotecă eBibliophil cu o variantă 

îmbunătăţită, au fost corectate bazele de date (ştergerea câmpurilor dublate, 

uniformizarea informaţiilor) și au fost completate bazele de descriere monografii cu 

coperta şi sumarul abstract, atât cu publicaţiile noi intrate în bibliotecă, cât şi cu 

publicaţii existente – 4.430 înregistrări. 

În 2019, site-ul bjiasi.ro a înregistrat 175.497 vizite, vizitatori unici 97.790, fiind 

consultate 1.553.449 pagini, în vreme ce catalogul electronic eBibliophil a înregistrat 

97.288 accesări, din care 67.027 vizitatori unici, fiind accesate 2.437.210 pagini. 

 

5.2. „Digitizarea colecțiilor speciale” are în vedere punerea la dispoziția 

publicului, în format digital, a partiturilor, albumelor și înregistr[rilor de pe discurile de 

vinil ale bibliotecii.  

În 2019 s-a continuat activitatea de digitizare a cărţilor, discurilor și diapozitivelor, 

rezultând: 9 volume digitizate (4.953 fișiere imagine prelucrate), 413 discuri (5.431 

fișiere audio în format mp3, completate cu metadate) și 1.047 fișiere imagine prelucrate 

(coperte și descrieri). În plus, 20 de volume digitizate au fost publicate în catalogul 

eBibliophil și sunt la dispoziția publicului care le poate consulta gratuit, fără a fi 

necesară deplasarea la sediul bibliotecii. 

 

6. „Autori: copiii” reunește toate concursurile și demersurile bibliotecii 

dedicate stimulării creativității celor mai tineri dintre utilizatori. 
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6.1. „Poveștile Iașului” este un proiect dedicat elevilor de gimnaziu și de liceu 

din instituțiile de învățământ din județul Iași, care urmărește identificarea tinerelor 

talente și promovarea acestora, prin editarea unei antologii anuale de texte literare 

originale în proză cu cele mai frumoase povestiri a căror acțiune se desfășoară în județul 

Iași.  

În 2019 au trimis creații în proză 62 de elevi, care au fost publicate în antologia cu 

același titlu, la editura Asachiana a Bibliotecii. Volumul are ISBN 978-606-9047-05-7. 

6.2. „Poemele Iașului” este un proiect dedicat elevilor de gimnaziu și de liceu din 

instituțiile de învățământ din județul Iași, care își propune editarea unei antologii anuale 

de poezie a cărei temă trebuie să fie legată de orașul sau de județul Iași.  

În 2019 creațiile celor 25 de elevi au fost publicate în antologia cu același titlu, la 

editura Asachiana a Bibliotecii. Volumul are ISBN 978-606-9047-04-0. 

 

 6.3. „Revista revistelor școlare” are ca scop identificarea și publicarea într-o 

revistă unitară a tuturor textelor jurnalistice apărute în revistele școlare din județul Iași. 

Criteriile de selecție au fost cele jurnalistice, legate de 

încadrarea într-o specie, dar și cele de vârstă.  

La prima ediție, cea din 2019, au fost selectate 78 

de articole din următoarele reviste școlare: ArtEast, 

Eco-Rev, Grădina cu trandafiri, Lyceum, Muguri, Noi, 

Normaliștii, Palatinii, Pătrășcănenii, Perpetuum mobile, 

Primii Pași, Revista Consiliului Elevilor și Universul 

Economic. În total, în concurs au intrat 64 de reviste 

școlare din județul Iași, din toate ciclurile de 

învățământ. Revista are ISSN 2668-7968. 

 

6.4. „Scriu în culori” stimulează creația plastică a copiilor.  

În 2019, în acest proiect s-au organizat o serie de concursuri, cât și ateliere pe 

temtică literară su evenimente, precum Dragobete, 1 martie, Sărbătorile pascale sau cele 

de iarnă. Exemplificări: Atelierul de tehnici mixte de artă vizuală „Colaje din povești 

românești”, Atelierul de creație „Pictura de vacanță: satul românesc, din povești în 

desen”, Atelierul de creație grafică și desen „Pictăm, Modelăm, Creăm”, Concursul 

județean de creație literară și plastică „Lumea copiilor în opera lui Ionel Teodoreanu”, 

https://bjiasi.ro/wp-content/uploads/2019/12/coperta-revista.jpg
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„Cu drag de Dragobete”, „De mărțișor, cu Ion Creangă”, „Din poveștile lui Ion Creangă”, 

„Culorile mărțișorului”, „Povești în culoriˮ: desene inspirate din poveștile lui Andersen, 

„La Paști”, Prietenie… pe o… sfoară: Carlo Collodi, „Tradiții și Sărbători creștine”, „Istorii 

închipuite”, „Ghetuțe pentru Moș Nicolae”, „Iașul lui Teodoreanu”, Casa bunicilor de pe 

„ulița copilăriei”, „Ulița Copilăriei” etc. 

Participanți: 562 la 32 de activități. 

 

7. „Coordonarea metodică a activității bibliotecilor din județ” este o obligație 

legală și una dintre misiunile importante ale bibliotecii. 

 

7.1. Proiectul „ProBiblioteca” – sesiuni profesionale/schimburi de experiență și de 

bune practici cu bibliotecari din rețeaua bibliotecilor școlare, universitare și publice din 

întreg județul Iași. 

 

7.2. Proiectul „Strategia de dezvoltare a sistemului de biblioteci publice din județul 

Iași” care își propune realizarea unui document programatic cu privire la chestiunea în 

cauză, actualizat anual.  

 

8. „Biblioteca județeană, centru editorial și de cercetare” grupează 

eforturile editoriale ale bibliotecii și creează cadrul de valorificare a 

studiilor de cercetare realizate în 

bibliotecă sau pe baza fondului de carte 

deținut.  

 

8.1. „Revista Asachiana” – revistă de 

biblioteconomie şi de cercetări interdisciplinare 

(ISSN 2285-3197)  este o publicație care cuprinde 

articole de specialitate, dar și referințe din zone mai 

largi, culturale. Este editată de Compartimentul 

Editură al Bibliotecii. Din Consiliul științific al 

publicației fac parte cadre universitare. Rubricile 

consacrate ale revistei sunt „Teorie și practică biblioteconomică”, „Miscellanea”, „Opera 

deschisă”, fiecare număr cuprinzând câte 20 de articole semnate de universitari, 
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doctoranzi, cercetători, profesori din învățământul preuniversitar, scriitori, publiciști și 

de personalul de specialitate din biblioteci publice, școlare și universitare. 

În anul 2019 au fost publicate două numere (numărul 10 – 146 de pagini și 

numărul 11 – 170 de pagini), cel de-al doilea fiind lansat în cadrul ediției a VI-a a 

Festivalului Teodorenii.  

 

8.2. „Calendar Cultural” este cadrul de publicare a unor cronologii (aniversări, 

comemorări și alte evenimente legate de istoria culturală a județului Iași). 

În 2019 au fost realizate două calendare: 

 „Personalități ieșene. Aniversări și comemorări” –2020; 

 „Scriitori și publiciști ieșeni. Aniversări și comemorări 2020”. 

 

8.3. „Winter Wonderland” este o broșură anuală realizată pe trei secțiuni, care 

cuprinde rezultatul celei de-a IX-a ediţii a Concursului de creaţie literară în limba 

engleză cu acelaşi titlu, organizat de Compartimentul American Corner. În 2019 la acest 

concurs au participat 179 de elevi de ciclul primar, gimnazial și liceal. Are ISSN  2458-

0287. 

 

8.4. „Conferințele BJ Iași” oferă un cadru de expunere a cercetărilor efectuate de 

bibliotecarii de la Biblioteca Județeană Iași, pe care să le pună în relație cu lucrări similare 

realizate de colegi din țară, dar și de figuri marcante ale mediului academic.  

 În 2019, în cadrul evenimentului organizat sub genericul „Biblioteca, instituție a 

cunoașterii”, timp de două zile, specialiști din diverse biblioteci din Iași (publice, școlare 

și universitare) au prezentat o serie de 

comunicări adresate deopotrivă 

publicului larg și comunității 

bibliotecarilor. Cei patru invitați 

speciali ai evenimentului care au 

susținut conferințe au fost: Prof. univ. 

dr. Aurelian Bălăiță (director Școala 

Doctorală de Teatru și Regie de la 

Universitatea Națională de Artă „George Enescu” din Iași), Prof. univ. dr. Vasile Cepoi 

(Președintele Agenției Naționale de Management a Calității în Sănătate), Prof. dr. 
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Gheorghe Iorga (Colegiul Național „Ferdinand” Bacău) și istoricul Alex Mihai 

Stoenescu. 

Tot în acest proiect au mai fost oraganizate două conferințe, a căror teme au fost 

legate de anumite evenimente: „Femeile și Războiul – Femei care au luat parte la Primul 

Război Mondial. Istorii mai puțin cunoscute din teritoriile românești”, conferință 

susținută de Cătălina Mihalache (cercetător la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” Iași al 

Academiei Române) și „Păstorel Teodoreanu: 125 de ani de la naștere”, conferință 

susținută de scriitorul Mihai Batog-Bujeniță și bibliotecar Mihaela Tatiana Ulman (BCU 

Iași). 

Participanți: 672 la 8 activități. 

 

8.5. „Cărțile BJ Iași” a avut ca scop editarea și multiplicarea a cel puțin trei cărți, 

dedicate studiilor efectuate în bibliotecă, monografiilor diverse și volume rezultate în 

urma manifestărilor științifice.   

În 2019, în cadrul acestui proiect au fost editate 

următoarele volume:  

 Biblioteca arborilor – Parcuri dendrologice din 

Iaşi; ISBN 978-606-9047-03-3 (56 p.); 

 Pentru o „cultură a râsului”. Forme ale 

comicului, coordonator Constantin Dram; 

ISBN 978-606-9047-07 (248 p.); 

 Dumitru Șerban, Memoria orașului, volumul 

II, ISBN 978-606-94358-6-1 (232 p.). 

 

9. „Biblioteca județeană Iași, în România și în lume” reunește acele 

proiecte și parteneriate realizate în colaborare cu entități din alte județe 

sau din alte țări. 

 

9.1. Proiectul „Carte și tradiție românească” încurajează cunoașterea, cultivarea 

și prezervarea tradițiilor românești, cu precădere a celor din zona Moldovei și se 

adresează în special publicului tânăr. Manifestările își propun o viziune modernă asupra 

tradițiilor, bazată pe cunoașterea lor nemijlocită, pentru completarea referințelor din 

operele clasice ale literaturii române.  

https://bjiasi.ro/wp-content/uploads/2019/07/coperta-memoria-1-1.jpg
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Tematica abordată în 2019 a fost una diversă: sărbători, tradiții și obiceiuri („Cu 

drag de Dragobete”, Odă celei mai dragi ființe – mama, iar sub genericul Tradițiile 

Iașului, au fost marcate zilele cele mai 

importante ale românilor din punct de 

vedere etnologic: „Mărțișorul”,  Ouă 

Încondeiate, „Iași – elemente de identitate 

vizuală”,  „Ia moldovenească în contempo-

raneitate”, „Tradițiile Crăciunului”, Tradiții 

și Sărbători creștine).  

În cadrul fiecărei activităţi au fost 

amenajate expoziţii tematice de carte, lucrări plastice sau de obiecte tradiţionale. 

Partenerul tradiţional al proiectului este Asociaţia Ciurbeştenii.  

Participanţi: 868 la 16 activităţi. 

 

9.2. „Carte românească pretutindeni” prin care se încurajează schimburile 

culturale cu românii din Republica Moldova şi Ucraina, prin continuarea relaţiilor 

bilaterale cu bibliotecile de acolo.  

S-a materializat prin prezenţa reprezentanților bibliotecii la două evenimente 

importante, desfășurate în Republica Moldova: Salonul Internațional de Carte pentru 

Copii și Tineret, organizat de Secţia Naţională IBBY din Republica Moldova și Biblioteca 

Naţională pentru Copii „Ion Creangă” Chișinău, în perioada 11-14 aprilie 2019 și în 

cadrul căruia specialiști ai bibliotecii au prezentat comunicarea „Biblioteca și scrierea 

creativă” la Conferința „Biblioteca și educația non-formală”; cel de-al doilea eveniment a 

fost Salonul Internaţional de Carte Bookfest Chişinău, organizat de Biblioteca 

Naţională a Republicii Moldova, în perioada 28 august-1 septembrie 2019. De asemenea, 

în colaborare cu Asociația pentru o Educație de Calitate și Asociația Profesorilor de Etnie 

Română din Cernăuți, la sediul bibliotecii a avut loc o întâlnire la care au participat 28 de 

profesori de specializări diferite din Regiunea Cernăuți. 

Instabilitatea politică din Ucraina rămâne în continuare un impediment în 

derularea unor programe mai ample cu instituții similare de acolo. 

9.3. „Cât de departe e America?” valorifică facilitățile oferite de Compartimentul 

American Corner prin organizarea unor activități ce se adresează cu precădere publicului 

tânăr, interesat de cultura și civilizația americană.  

https://bjiasi.ro/wp-content/uploads/2019/06/65155634_1961282214018214_6179857042954518528_o.jpg
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Cele mai importante activităţi derulate aici sunt: Caravana American Corner, un 

program de promovare a resurselor oferite de acest compartiment în şcoli şi licee din 

municipiul Iaşi, American Holidays (Mardi Gras Celebration; Saint Patrick's Day; Easter 

traditions and activities; „Columbus Day”; 

„Halloween Celebration”; „Halloween - 

tradition and modernity”), Today a reader 

tomorrow a leader, Storytelling Hour, 

Summer Movie Club, AsCOOLta Vara - 

Summer Reading Club (club de lectură în 

limba engleză pentru copii), Playful English 

(ateliere de învățare a limbii engleze prin 

intermediul jocurilor), Study Opportunities 

in USA, prezentări burse Fulbright, prezentare burse pentru elevi, videoconferințe, 

întâlniri cu reprezentanți ai Ambasadei SUA la București, concursuri etc.  

Participanţi: 1786 la 71 activităţi. 

 

9.4. Concursul „La Izvoarele Înțelepciunii” este consacrat unor personalități din 

literatura, cultura, istoria națională și universală și reunește elevi de gimnaziu sau liceu 

din Iași și din Republica Moldova. Fiecare 

ediţie are ca temă viaţa şi activitatea unei 

personalităţi, categoria de vârstă a 

participanţilor fiind stabilită în funcţie de 

tema concursului.  

 În 2019 a avut loc ediția a XXIX-a, 

care a fost dedicată vieţii şi creaţiei 

literare a scriitorului Camil Petrescu. 

Concursul este organizat de Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” din Chişinău 

şi Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi, în calitate de iniţiatori, cu sprijinul ministerelor 

de resort, autorităţilor publice locale şi al unor ONG-uri.  

Etapa finală din 2019 s-a desfăşurat la Iași, la Biblioteca Județeană „Gh. Asachi”. Cei 

20 de elevi participanţi (10 din România şi 10 din Republica Moldova) au trecut prin 

două probe: proba scrisă (test grilă) a constat în testarea cunoştinţelor despre viaţa şi 
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creaţia lui Camil Petrescu şi cea orală, care are ca cerință identificarea şi interpretare 

unui text la prima vedere din opera autorului propus. 

 

10. Festivalul Teodorenii    

 

10.1. „Festivalul Teodorenii” destinat celebrării lui Ionel și Păstorel Teodoreanu, 

nu doar a doi scriitori de maximă importanță ai literaturii române, dar și a altor genuri în 

afară de ficţiunea literară clasică. 

Cel mai important eveniment anual organizat de Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” 

este Festivalul „Teodorenii”. Ediția din 2019, a VI-a, s-a desfășurat sub genericul Roman 

istoric/ Istorii alternative timp de trei zile, respectiv 4, 5 și 6 decembrie 2019. Pornind 

de la semnificaţiile largi cuprinse de 

romanul istoric în general, au fost gândite 

activităţi şi comunicări ce extind aria 

cunoscută până acum ca fiind din arealul 

celor doi importanţi scriitori ieşeni, 

patroni spirituali ai manifestării. Ca şi la 

precedentele ediţii, la eveniment au fost 

prezenţi invitaţi de marcă atât din Iaşi, cât 

şi din ţară. 

 Programul festivalului a cuprins conferințe, prelegeri, dezbateri, recitaluri de 

epigrame, teatru folcloric, scenete susţinute de elevi, Concursul de creaţie plastică 

„Istorii închipuite”, Concursul de traducere și retroversiune, dar și alte concursuri 

literare pentru elevi (de eseuri, de recitare, de scris povești sau de argumentare), 

Concursul de prezentare a rețetelor tradiționale moldovenești „Cămara lui Păstorel”, 

ateliere de scriere creativă, întâlniri cu scriitorii, lansări de carte, proiecții de filme, 

expoziţii tematice de carte ș.a. La eveniment au participat scriitori ieșeni și din țară. 

Cercetători și universitari din patru centre universitare din Iași și din țară și-au 

prezentat rezultatele în cadrul Sesiunii de comunicări „Istorie, ficțiune, istorii 

alternative”. Profesioniștii cărților s-au întâlnit în cadrul activității derulate sub 

genericul „Să înțelegem ce citim”, ocazie de a disemina proiecte care au ca scop 

combaterea analfabetismului funcțional. De asemenea, în cadrul Galei cărții ieșene a 

avut loc o festivitate de decernare a unor premii dedicate mediului literar, editorial și 
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biblioteconomic ieșean. Alte două 

momente au fost conferințele susținute de 

prof. univ. dr. Nicu Gavriluță („Iașul 

interbelic, Teodorenii și lumile alternative 

ale lecturii”) și de istoricul Marius Cristian 

(„Radu Anton Roman: Precursorul. Scurtă 

incursiune la temelia gastronomiei 

românești contemporane”).  

Raportul detaliat este prezentat în Anexa X. 

 

10.2. www.teodorenii.ro presupune actualizarea site-ului festivalului „Teodorenii” 

și completarea cu materiale despre desfășurarea acțiunilor.  

În 2019, pe site-ul teodorenii.ro au fost realizate 26 de postări noi referitoare la 

activitățile desfășurate în cadrul evenimentului. Site-ul a înregistrat 1.824 vizite, 1.485 

vizitatori unici, fiind consultate 3.759 pagini. De asemenea, pagina de Facebook dedicată 

evenimentului,  TeodoreniiIasi, a înregistrat 8.056 vizitatori. 

 

 

4. Alte proiecte proprii realizate în cadrul programelor  

În afară de proiectele cuprinse în Planul minimal, Biblioteca a mai iniţiat sau s-a 

implicat în calitate de partener într-o serie de proiecte, după cum urmează:  

„Biblioteca de vacanţă” propune o alternativă de petrecere a timpului în vacanţa 

de vară a elevilor, scopul fiind o participare activă cu accent pe interacţiune, care conduce 

la o învăţare activă prin metode de educaţie nonformală. 

 Activitățile propuse pentru vacanța de vară se bucură de o mare popularitate în 

rândul copiilor și al părinților. Prin efortul comun al angajaților de la filialele bibliotecii 

şi la Secţia pentru Copii și al voluntarilor implicați s-a reușit performanța de a derula cca 

100 de activități, care au totalizat peste 1900 participări. Programul de vacanță a fost 

demarat la finele lunii iunie și s-a încheiat în septembrie, cuprinzând o multitudine de 

activităţi destinate preșcolarilor, școlarilor, dar și adulților: cluburi de lectură, curs de 

inițiere în tainele caligrafiei, jocuri interactive, ateliere de origami, de desen și de 

pictură, vizionare filme educative, sesiuni de sport, sesiuni de lectură cu voce tare, 
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cluburi de științe, teatru, dans, cercuri de cultură generală, lectură și jocuri în limba 

engleză etc. 

Participanţi: 1928 de preșcolari și elevi de toate vârstele la 97 de activităţi. 

 

 În 2019 au fost organizate 

evenimente cu ocazia marcării unor 

importante zile, sărbătorite şi la nivel 

internaţional: Ziua Mondială a Cititului cu 

Voce Tare, Ziua Mondială a Apei, Ziua 

biodiversității și Ziua Europeană a 

Parcurilor, Ziua Mondială a Meteorologiei 

– Luna Pădurii, Ziua Internațională de 

Acțiune pentru Climă, Ziua Internaţională 

a Cărţii şi a Dreptului de Autor, Ziua Bibliotecarului din România, Ziua Internaţională a 

Cărţii pentru Copii,  Ziua Internațională a Poeziei, Ziua Internaţională a Copilului, Ziua 

Limbii Elene, Ziua Mondială a Mediului, Ziua Mondială a Sănătății Mintale, Ziua Mondială 

a Alimentației, Ziua Psihoeducației, Ziua Internațională a Astronomiei, Ziua Europeană a 

Patrimoniului, Ziua Europeană Împotriva Traficului de Persoane ș.a. 

 

Biblioteca a mai livrat  următoarele cursuri: 

- Biblioteca de prim-ajutor: sesiuni de acordare a primului ajutor și metode și 

tehnici aplicate în situații de urgență; public-țintă: elevii de nivel 

primar/gimnazial/liceal; 

- Bucuria caligrafiei: curs de inițiere în tainele caligrafiei; public-țintă: utilizatorii 

bibliotecii cu vârsta minimă de 9 ani; 

- Fotografia cu telefonul mobil: sfaturi, trucuri și secrete, public-țintă adolescenții și 

tinerii; 

- Senior English Class: curs de învățare a limbii engleze; public-țintă pensionarii. 

 

De asemenea, reprezentanții bibliotecii au fost implicați în juriul a două concusuri 

organizate de instituții școlare din Iași: 
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Concursul județean de creație literară și plastică „Lumea copiilor în opera lui 

Ionel Teodoreanu”, Ediția a VII-a, organizat de Școala Profesională „Ionel Teodoreanu” 

din comuna Victoria.  

Concursul Literar Interjudețean „Valentina Scrumeda”, ediția a IX-a, organizat 

de Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” Iași. 

La ambele concursuri, biblioteca a decernat Premiul special „Gh. Asachi”. 

 

Proiecte cu finanțare  

1. În 2019, Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași a devenit partener în Proiectul 

transnațional T.L.o.R. –,,The Love of Reading”, care se desfășoară ca parteneriat 

strategic între cinci unități școlare și două 

biblioteci din șase ţări: Gymnasio Kilkis 

din Grecia (coordonatorul proiectului), My 

school din Italia, IES Aguadulce din Spania, 

Gymnázium Praha 4 din Republica Cehă, 

Gymnasio Latsion din Cipru, Biblioteca de 

cercetare a Regiunii Moravia-Silezia din Ostrava, 

Republica Cehă şi Biblioteca Județeană „Gh. 

Asachi” din Iaşi. Proiectul este finanţat de 

Uniunea Europeană prin programul Erasmus+, Cooperare pentru inovare și schimb de 

bune practici – Parteneriate strategice pentru educația în școli (KA201-884F3C0F) și se 

desfășoară în perioada 1 septembrie 2019 - 31 august 2022. 

Proiectul are ca grup ţintă elevi cărora li se prezintă noi oportunități de învățare, 

adaptate nevoilor și cerințelor viitorului prin intermediul cărţilor folosite ca „vehicule de 

cunoaştere” a culturilor şi obiceiurilor oamenilor din diverse ţări, oferindu-le 

posibilitatea de a relaţiona cu aceştia prin intermediul limbii engleze, care este limba 

comună a proiectului. 

Obiectivele generale ale proiectului se concentrează asupra reducerii abandonului 

școlar prin constituirea/ derularea/ promovarea unui proces de educație 

deschisă/transparentă, consolidării abilităților de citire şi exprimare în limba engleză, 

consolidării practicilor inovative în era digitală; asupra promovării moștenirii culturale 
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privind diversitatea socială, națională, lingvistică și culturală şi asupra dezvoltării 

cooperării internaționale punând în aplicare deviza Europei „unită în diversitate”. 

Rezultatele proiectului vor consta în oportunități de schimb a experiențelor 

profesionale și de reconstrucție a practicilor educaționale. Echipa proiectului îşi 

propune atragerea elevilor spre lectură care să le dezvolte gândirea critică, creativitatea 

și capacitatea de a înțelege şi dezbate conținutul textelor citite. Insuflarea sentimentului 

de dragoste pentru cărţi va conduce implicit la dragostea pentru școală şi educaţie, ceea 

ce va duce la scăderea numărului de elevi care părăsesc de timpuriu școala şi stimularea 

tinerilor de a alege continuarea evoluției lor educaționale. Încercarea de a dezvolta 

dragostea de lectură nu va avea un potențial limitat, beneficiile proiectului pe termen 

lung fiind realizarea unor cluburi de lectură – Web Reading Club (realizate de Biblioteca 

Județeană „Gh. Asachi” din Iași) și a portalului e-library (realizat de Biblioteca de 

cercetare a Regiunii Moravia-Silezia din Ostrava – Cehia). (Anexa VIII) 

 2. În 2019, în cadrul sesiunii de finanțare II/2019 lansată de Administrația 

Fondului Cultural Național (AFCN), proiectul „Constelația bibliotecilor”, al cărui 

aplicant a fost Biblioteca Județeană Iași, a 

fost declarat eligibil pentru cofinanțare. 

Valoarea totală a proiectului a fost de 

63.536,00 lei, din care 56.536,00 lei a 

reprezentat finanţarea nerambursabilă 

din partea AFCN și 7000,00 lei a fost 

contribuţia proprie a Bibliotecii Județene 

Iași. Proiectul a avut ca scop inovarea și 

diversificarea serviciilor de bibliotecă, prin înființarea unor cluburi de astronomie în 

cinci biblioteci din județul Iași și a fost implementat în perioada iulie - octombrie 2019, 

conform graficului asumat. 

Raportul detaliat se regăsește în Anexa VII. 

 


