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Necesitatea proiectului: 

Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi este o bibliotecă publică structurată în conformitate cu profilul său enciclopedic şi
are menirea de a fi la dispoziţia comunităţii prin serviciile şi programele oferite, venind în întâmpinarea nevoii de informare,
educare şi recreere a cetăţenilor.  În epoca informaţiei,  totul se desfăşoară într-un ritm alert.  Biblioteca, instituţie prin tradiţie
conservatoare, este supusă unei presiuni sociale şi culturale intense, menirea sa ca instituţie de cultură şi educaţie fiind extinsă prin
servicii moderne de informare şi consiliere.

Direcția  Generală  Anticorupție  (D.G.A.)  a  fost  înființată  în  baza  Legii  nr.  161/2005  și  este  structura  specializată  a
Ministerului Afacerilor Interne pentru prevenirea și combaterea corupției în rândul personalului ministerului.  Direcția Generală
Anticorupție promovează, în activitatea pe care o desfășoară, integritatea, onestitatea și profesionalismul, ca standard atât pentru
personalul propriu, cât și pentru cel al Ministerului Afacerilor Interne. Aplicând aceste principii în activitatea pe care o desfășoară,
Direcția Generală Anticorupție dorește să promoveze standarde etice și profesionale înalte, care să transpună în practică motto-ul
acestei structuri de elită a M.A.I. - ,,Integritate pentru credibilitate” .

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (A.N.I.T.P.) este o structură specializată responsabilă cu coordonarea,
evaluarea și monitorizarea la nivel național a implementării politicilor de combatere a traficului de ființe umane și de protecție și
asistență  pentru  victime,  de  către  instituțiile  publice.  Agenţia  cooperează  cu  organizaţii  și  instituții  publice  în  vederea
conştientizării opiniei publice asupra fenomenului traficului de persoane şi asupra consecinţelor acestuia.

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Iași (CPECA Iași) îşi desfăşoară activitatea urmărind îndeplinirea
obiectivelor  prevazute în  HG 461 /2011 , HG 860 / 2005, L 143/2000 şi Protocolul de colaborare ANA 4121454 / 13.07.2021 şi
Ministerul Educaţiei nr. 12732 din 02.07.2021, documente programatice ce dezvoltă cadrul de politici necesar implementării unui
răspuns proactiv faţă de fenomenul consumului de droguri, alcool şi tutun, precum şi a traficului de droguri şi precursori, prin
obiective specifice şi acţiuni integrate ale instituţiilor locale. 

Obiectiv general: intensificarea gradului de promovare şi dezvoltare a unui comportament antivictimal în rândul elevilor
din municipiul și județul  Iaşi, precum și a unei conduite social-educaționale privind importanța atitudinii preventive alături de
informarea corectă a grupului-țintă în eventualitatea unor situații de risc (corupție, consum de droguri, trafic de persoane etc.),
pentru a nu compromite societatea românească, la toate nivelurile.

 



Obiective specifice: 

O1- realizarea unei campanii de sensibilizare în cadrul unor activități specifice de educație-informare-conştientizare asupra
importanţei și cunoașterii informațiilor specifice de combatere a corupției, a traficului de persoane, de reducere a cererii și ofertei
de droguri, alcool și tutun, precum şi stimularea interesului elevilor din județul Iași pentru cunoaşterea acestora;

O2- dezvoltarea și conturarea unei conduite antivictimale şi de anticorupție cu privire la actele ilicite; 
O3- unificarea eforturilor instituțiilor - partenere în acțiunea comună de prevenire și informare a publicului tânăr - cititor al

bibliotecii -, despre temele vitale ale vieții.

Grupuri ţintă:      

   Beneficiari direcţi:
 Elevi de liceu cu vârsta între 14-18 ani (nr. estimativ 3.000 participanţi) din liceele județului Iași.

  Beneficiari indirecţi:
 Cadre didactice și cercul familial/prieteni al beneficiarilor direcţi (nr. estimativ 550 persoane); 
 Utilizatori internet (min. 6500 vizualizări pe site-ul www.bjiasi.ro pe perioada implementării proiectului).

Durata de implementare: 9 luni  (octombrie 2021 - iunie 2022).

Calendarul activităţilor în Proiectul “Info.Biblioteca: Viață – Anticorupție - Libertate (VAL)” 

Nr.
crt.

Activităţile proiectului Perioada  de
desfășurare

Grupul ţintă Responsabilitatea
partenerilor 

1 Sesiuni  de  informare  pe  teme  specifice  de  prevenție
susținute de D.G.A. 

Sesiuni  de  informare  pe  teme  specifice  de  prevenție
susținute de A.N.I.T.P. 

Sesiuni  de  informare  pe  teme  specifice  de  prevenție
susținute de A.N.A. 

21  octombrie
2021 - 
ora 9,00 
 

Liceul Tehnologic 
„Mihai  Busuioc”  Pașcani,
jud. Iași

B.J. Iași
D.G.A. – S.J.A. Iași
A.N.I.T.P. – C.R. Iași
A.N.A. -  C.P.E.C.A. Iași

 

http://www.bjiasi.ro/


Sesiune  de  informare  pe  teme  specifice  privind
modalitățile  de  petrecere  a  timpului  liber  în  siguranță,
susținută  de  bibliograf-documentarist  Elena  Zanet  din
cadrul  Serviciului  Programe  şi  Proiecte  Culturale din
B.J. Iași. 

2 Sesiuni  de  informare  pe  teme  specifice  de  prevenție
susținute de D.G.A. 

Sesiuni  de  informare  pe  teme  specifice  de  prevenție
susținute de A.N.I.T.P. 

Sesiuni  de  informare  pe  teme  specifice  de  prevenție
susținute de A.N.A. 

Sesiune  de  informare  pe  teme  specifice  privind
modalitățile  de  petrecere  a  timpului  liber  în  siguranță,
susținută  de  bibliograf-documentarist  Elena  Zanet  din
cadrul  Serviciului  Programe  şi  Proiecte  Culturale din
B.J. Iași. 

Noiembrie
2021

Colegiul Național 
„Ștefan  cel  Mare”  Hârlău,
jud. Iași

B.J. Iași
D.G.A. – S.J.A. Iași
A.N.I.T.P. – C.R. Iași
A.N.A. -  C.P.E.C.A. Iași

3 Sesiuni  de  informare  pe  teme  specifice  de  prevenție
susținute de D.G.A. 

Sesiuni  de  informare  pe  teme  specifice  de  prevenție
susținute de A.N.I.T.P. 

Sesiuni  de  informare  pe  teme  specifice  de  prevenție
susținute de A.N.A. 

Sesiune  de  informare  pe  teme  specifice  privind
modalitățile  de  petrecere  a  timpului  liber  în  siguranță,
susținută  de  bibliograf-documentarist  Elena  Zanet  din
cadrul  Serviciului  Programe  şi  Proiecte  Culturale din

Decembrie
2021

Liceul 
„Bogdan  Vodă”  Hălăucești,
Pașcani, jud. Iași

B.J. Iași
D.G.A. – S.J.A. Iași
A.N.I.T.P. – C.R. Iași
A.N.A. -  C.P.E.C.A. Iași

 



B.J. Iași. 
4 Sesiuni  de  informare  pe  teme  specifice  de  prevenție

susținute de D.G.A.

Sesiuni  de  informare  pe  teme  specifice  de  prevenție
susținute de A.N.I.T.P. 

Sesiuni  de  informare  pe  teme  specifice  de  prevenție
susținute de A.N.A. 

Sesiune  de  informare  pe  teme  specifice  privind
modalitățile  de  petrecere  a  timpului  liber  în  siguranță,
susținută  de  bibliograf-documentarist  Elena  Zanet  din
cadrul  Serviciului  Programe  şi  Proiecte  Culturale din
B.J. Iași. 

Ianuarie 2022 Liceul Teoretic 
„Lascăr Rosetti” 
Răducăneni, jud. Iași

B.J. Iași
D.G.A. – S.J.A. Iași
A.N.I.T.P. – C.R. Iași
A.N.A. -  C.P.E.C.A. Iași

5 Sesiuni  de  informare  pe  teme  specifice  de  prevenție
susținute de D.G.A. 

Sesiuni  de  informare  pe  teme  specifice  de  prevenție
susținute de A.N.I.T.P.

Sesiuni  de  informare  pe  teme  specifice  de  prevenție
susținute de A.N.A. 

Sesiune  de  informare  pe  teme  specifice  privind
modalitățile  de  petrecere  a  timpului  liber  în  siguranță,
susținută  de  bibliograf-documentarist  Elena  Zanet  din
cadrul  Serviciului  Programe  şi  Proiecte  Culturale din
B.J. Iași. 

Februarie
2022

Liceul  „Miron  Costin”
Pașcani, jud. Iași

B.J. Iași
D.G.A. – S.J.A. Iași
A.N.I.T.P. – C.R. Iași
A.N.A. -  C.P.E.C.A. Iași

6 Sesiuni  de  informare  pe  teme  specifice  de  prevenție
susținute de D.G.A.

Martie 2022 Liceul  Tehnologic
“Haralamb Vasiliu” 
Podu Iloaiei, jud. Iași 

B.J. Iași
D.G.A. – S.J.A. Iași
A.N.I.T.P. – C.R. Iași

 



Sesiuni  de  informare  pe  teme  specifice  de  prevenție
susținute de A.N.I.T.P. 

Sesiuni  de  informare  pe  teme  specifice  de  prevenție
susținute de A.N.A. 

Sesiune  de  informare  pe  teme  specifice  privind
modalitățile  de  petrecere  a  timpului  liber  în  siguranță,
susținută  de  bibliograf-documentarist  Elena  Zanet  din
cadrul  Serviciului  Programe  şi  Proiecte  Culturale din
B.J. Iași. 

A.N.A. -  C.P.E.C.A. Iași

7 Sesiuni  de  informare  pe  teme  specifice  de  prevenție
susținute de D.G.A.

Sesiuni  de  informare  pe  teme  specifice  de  prevenție
susținute de A.N.I.T.P. 

Sesiuni  de  informare  pe  teme  specifice  de  prevenție
susținute de A.N.A. 

Sesiune  de  informare  pe  teme  specifice  privind
modalitățile  de  petrecere  a  timpului  liber  în  siguranță,
susținută  de  bibliograf-documentarist  Elena  Zanet  din
cadrul  Serviciului  Programe  şi  Proiecte  Culturale din
B.J. Iași. 

Aprilie 2022 Liceul  Special  “Moldova”
Târgu Frumos, jud. Iași

B.J. Iași
D.G.A. – S.J.A. Iași
A.N.I.T.P. – C.R. Iași
A.N.A. -  C.P.E.C.A. Iași

8 Sesiuni  de  informare  pe  teme  specifice  de  prevenție
susținute de D.G.A.

Sesiuni  de  informare  pe  teme  specifice  de  prevenție
susținute de A.N.I.T.P. 

Mai 2022 Liceul Tehnologic din 
Vlădeni, jud. Iași

B.J. Iași
D.G.A. – S.J.A. Iași
A.N.I.T.P. – C.R. Iași
A.N.A. -  C.P.E.C.A. Iași

 



Sesiuni  de  informare  pe  teme  specifice  de  prevenție
susținute de A.N.A. 

Sesiune  de  informare  pe  teme  specifice  privind
modalitățile  de  petrecere  a  timpului  liber  în  siguranță,
susținută  de  bibliograf-documentarist  Elena  Zanet  din
cadrul  Serviciului  Programe  şi  Proiecte  Culturale din
B.J. Iași. 

9 Sesiuni  de  informare  pe  teme  specifice  de  prevenție
susținute de D.G.A.

Sesiuni  de  informare  pe  teme  specifice  de  prevenție
susținute de A.N.I.T.P. 

Sesiuni  de  informare  pe  teme  specifice  de  prevenție
susținute de A.N.A. 

Sesiune  de  informare  pe  teme  specifice  privind
modalitățile  de  petrecere  a  timpului  liber  în  siguranță,
susținută  de  bibliograf-documentarist  Elena  Zanet  din
cadrul  Serviciului  Programe  şi  Proiecte  Culturale din
B.J. Iași. 

Iunie 2022 Școala Profesională 
„Ștefan  cel  Mare”  Cotnari,
jud. Iași

B.J. Iași
D.G.A. – S.J.A. Iași
A.N.I.T.P. – C.R. Iași
A.N.A. -  C.P.E.C.A. Iași

Iniţiatori şi responsabili:

 Biblioteca Judeţeană ,,Gh.  Asachi”  Iaşi –  Serviciul  Proiecte  și  Programe Culturale,  PR,  şef  serviciu,  Mihaela
Morariu şi coordonator de proiect-bibliograf, Elena Zanet 

Partenerii  proiectului: 
Direcția Generală Anticorupție (D.G.A.) - Serviciul Județean Anticorupție Iași;
Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (A.N.I.T.P.) – Centrul Regional Iași;
Agenția Națională Antidrog (A.N.A.) - Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Iași (C.P.E.C.A. Iași);

 



Mass-media locală. 

Rezultate estimate în cadrul proiectului:

 9 dezbateri publice pe temele specifice proiectului;
 cca. 3000 participanţi; 
 min. 15 articole din presa locală pe județul Iași;
 min. 5500 accesări pe wesite-ul proiectului, rețele de socializare și alte liste de discuții profesionale.
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