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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 2020 au fost încheiate sau reînnoite 30 de parteneriate, majoritatea fiind inițiate 

de instituția noastră. Numărul mic comparativ cu anii precedenți este cauzat de suspendarea 

tuturor activităților față-în-față la începutul lunii martie. Partenerii cei mai importanţi au fost 

Ambasada Statelor Unite la Bucureşti (care a finanţat şi sprijinit funcţionarea 

compartimentului American Corner), Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” al Academiei 

Române – Filiala Iași (Conferințele Bibliotecii), Institutul Francez din 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. 

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

subordinea Consiliului Judeţean Iaşi: 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 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”).  

Deși din luna mai activitățile culturale și educative s-au desfășurat exclusiv prin 

intermediul platformelor Zoom, Google Meet și Facebook, colaboratorii principali au fost 

instituţiile de învăţământ de diverse nivele din municipiul și județul Iaşi, doar că aceste 

colaborări nu au putut fi formalizate în parteneriate din cauza caracterului inedit și complex al 

metodelor de colaborare.  

În 2020, 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.). 
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În 2020 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”. De 

asemenea, la inițiativa Penitenciarului Iași s-a desfășurat Concursul regional „Popas literar”, 

la care au participat persoane private de libertate din trei centre de detenție: Iași, Vaslui și 

Botoșani. Proiectul va continua în 2021, cu ediția a II-a. 

În 2020, 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, Centrul de plasament 

„Veniamin Costache” al DGASPC Iași și la Centrul de Asistență medico-socială pentru 

persoane vârstnice din comuna Bivolari. 

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 Națională a Pădurilor 

Iași, care au sprijinit premierea unor concursuri pentru elevi și derularea unor activități 

dedicate mediului înconjurător.  

În 2020, parteneri importanți au fost organizațiile fără scop lucrativ sau ONG-uri din Iași 

și nu numai: Asociaţia Club Kiwanis Iași Team, Asociația „Ciurbeștenii” din Miroslava, 

Asociația „Idei pentru mileniul III” Iași, Asociația „Sprijin și dezvoltare” din Brașov, 

Asociația ROIS – Ready to open Intercultural Spaces, Federația Organizațiilor 

Nonguvernamentale de Tineret din Iași – FONTIS. 

2020 a fost fructuos și în relația cu minoritățile 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 sau cu 

U.A.R. Iași – Uniunea Armenilor din România.  
 

Anul Parteneriate încheiate/reînnoite 

2018 108 

2019 100 

2020 30 
 

 

Scăderea numărului de parteneriate concretizate prin acorduri scrise și semnate olograf a 

fost îngreunată de regulile privind distanțarea socială, dar și de exigențele activităților școlare, 

care s-au desfășurat mai mult online. În anii trecuți, grădinițele, școlile și liceele reprezentau 

cea mai mare parte a partenerilor noștri, ceea ce s-a întâmplat și în continuare, dar în absența 

unor acorduri scrise, în activități individuale. 
 

Lista completă a parteneriatelor încheiate în 2020 se regăseşte în Anexa 1 a acestui 

raport.  
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Voluntariat 

În 2020, Biblioteca Judeţeană Gh. Asachi Iaşi a implicat voluntarii în circa 110 

activităţi. Studenți, elevi, pensionari, dar și specialiști din diferite domenii au contribuit în 

derularea unor proiecte, precum: „Dacă nu poți veni la bibliotecă, vine biblioteca la tine”, 

ateliere creative online, prelegeri despre istoria orașului și a bibliotecii, care a împlinit, în anul 

2020, 100 de ani de funcționare. 

 

VOLUNTARIAT 

Anul Membri activi 
Nr. activităţi în care 

au fost implicaţi 

2018 18 225 

2019 87 175 

2020 40 110 
 

Scăderea numărului de voluntari poate fi explicată prin reticența generală a publicului 

de a mai participa la activități culturale online, prin numărul redus de activități în condițiile 

diminuării bugetului instituției destinat programelor și proiectelor culturale și a lipsei de 

investiții în infrastructura informatică. 

 

 



     BIBLIOTECA  JUDEŢEANĂ  Gh. Asachi  IAŞI                                                                                                                                         Raport de activitate 2020 

 8 

2. Analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern,  
puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări) – 2020 

 

Strenghts (Puncte tari) Weaknesses (Puncte slabe) 

• notorietate, încredere 

• fond de carte vast şi valoros, adus la zi 

• capacitate însemnată de colaborare şi  

   interacţiune cu toţi actorii sociali 

• gratuitatea absolută a serviciilor 

• diversitate a abordărilor culturale 

• capacitate sporită de scriere a proiectelor  

  de finanțare. 

• absenţa unui sediu propriu şi adecvat 

• slaba infrastructură informatică  

• funcționarea precară în condiții de pandemie 

• durata scurtă a contractelor de închiriere 

• blocarea angajărilor în sectorul de stat în  

   condițiile vacantării multor posturi, unele  

   unice, de execuție 

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 

• continuarea funcționării în regimul stării de  

   urgență sau alertă  

• scăderea accentuată a gustului pentru  

   lectură 

• concurenţa referinţelor de pe Internet 

• numărul mare de contracte de închiriere  

   încheiate pe termen scurt 

• mutarea  de pe axa culturală a municipiului  

   Iaşi 

 

Analiza SWOT evidențiază faptul că pandemia din 2020 a accentuat dramatic 

precaritatea în care funcționează Biblioteca. Absența unui sediu adecvat, construit cu scop de 

bibliotecă, a fost și mai evidentă în condițiile în care fluxurile de documente, utilizatori și 

personal au trebuit reorganizate. De multe ori, personalul bibliotecii a trebuit să improvizeze 

pentru a putea respecta reglementările legale privind distanțarea fizică. Unele spații, ale căror 

dimensiuni sunt inadecvate numărului de lucrători din ele, au impus lucrul la domiciliu, o 

experiență nouă, pentru care ansamblul infrastructurii Bibliotecii nu era pregătit în totalitate. 

În analiza activității de anul trecut și proiecția pe anul viitor trebuie să se țină seamă de 

reticența generală a publicului de a mai participa la activități în spații publice închise. Pentru 

Bibliotecă, acest lucru a fost extrem de dăunător, fiindcă această lipsă a apetitului de a părăsi 

domiciliul a apărut și în rândul celor mai dedicate categorii de utilizatori, și anume copiii și 



     BIBLIOTECA  JUDEŢEANĂ  Gh. Asachi  IAŞI                                                                                                                                         Raport de activitate 2020 

 9 

seniorii. În 2020 au existat chiar măsuri discriminatorii, care fixau bătrânilor anumite ore între 

care aveau voie să iasă din casă. 

Din păcate, în anul 2020 Biblioteca nu a putut valoriza un moment care ar fi adus-o în 

atenția publicului larg. Festivitățile legate de împlinirea a 100 de ani de funcționare s-au 

desfășurat exclusiv online, în condiții de austeritate bugetară, și nu au permis atingerea unei 

amplori pe care ar fi meritat-o. 

Realitatea pandemiei a demonstrat întregii planete că ne îndreptăm spre o nouă 

normalitate, una a accesului de la distanță și a digitalizării. Acest lucru impune ca în anii 

următori să se acorde o atenție sporită infrastructurii informatice și noilor tehnologii. Nu ne 

referim aici doar la servere și calculatoare, ci la abonamente la servicii de streaming, la 

achiziția de echipamente periferice destinate comunicării, la perfecționarea personalului în 

utilizarea acestora. Schimbarea paradigmei comunicării trebuie să găsească bibliotecile în 

avangarda societății digitale, dar acest lucru nu poate fi realizat în absența voinței decidenților 

politici și a cererilor comunității.   
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3. Evoluţia imaginii existente şi măsuri luate  
pentru îmbunătăţirea acesteia 

 

Editarea de publicaţii proprii 

 

În anul 2020, 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 X-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 (36 p.),  ciclul 

gimnazial (60 p.) și liceal (44 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 IV-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 40 p. 

Revista de biblioteconomie şi de cercetări interdisciplinare Asachiana  (ISSN 

2285-3197). În 2020, revista editată de Biblioteca Judeţeană Iaşi a apărut în două numere (nr. 

12 – 178 p. şi nr. 13 – 188 p.). Revista poate fi consultată în format tipărit și în format pdf 

(https://bjiasi.ro/proiecte-si-programe/revista-asachiana/revista-asachiana/). 

De remarcat la acest punct este faptul că revista „Asachiana” a primit premiul 

„Cea mai bună lucrare de specialitate, publicație serială” din partea Asociației 

Naționale a Bibliotecilor Publice din România. 

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. 

Online • „Personalități ieșene. Aniversări și comemorări 2021” (ISBN 978-606-

9047-09-50), 198 p.; 

Online • „Scriitori și publiciști ieșeni contemporani. Aniversări și comemorări 

2021” (ISBN 978-606-9047-06-4), 134 p.; 

Online • „Calendar cultural 2021” (ISBN 978-606-9047-14-9), 224 p.; 

Online • „Apariţii editoriale ieşene 2018” – bibliografie; 

Online • „Biblioteca Județeană Gh. Asachi – 100” – bibliografie retrospectivă. 
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Editarea de cărţi 

 

În anul 2020, Compartimentul Editură al Bibliotecii Gh. Asachi Iaşi a realizat şi editat 

opt volume, după cum urmează: 

 Un veac în slujba comunităţii: Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi”, ISBN 978-

606-9047-19-4, 234 p.; 

 Tradiții din Zona Moldovei. Tradițiile Iașului, ISBN 978-606-9047-11-8, 44 p.; 

 Poveștile Iașului. 2020, povestiri despre Iași scrise de elevi de gimnaziu și liceu, 

ISBN 978-606-9047-18-7, 114 p.; 

 Poemele Iașului. 2020, creații literare în versuri având autori elevi de gimnaziu și 

liceu; ISBN 978-606-9047-15-6, 76 p.; 

 Beatrice Sanda Bitere, Publicaţii periodice ieşene 1829-1906, ISBN 978-606-9047-

13-2, 82 p.; 

 Dumitru Şerban, Memoria oraşului, vol. III – „Filoane etnice în istoria Iaşului: 

interviuri”, ISBN gen 978-606-94358-7-8, ISBN vol. 3: 978-606-9047-16-3, 222 p.; 

 Dumitru Şerban, Dialog cu istoria: interviuri, vol. I, ISBN gen. 978-606-9047-17-0, 

ISBN vol. 1: 978-606-9047-21-7, 248 p.; 

 Istorie, ficţiuni, istorii ficţionale, Ed. a 2-a, coordonator Constantin Dram, ISBN 978-

606-9047-20-0, 236 p. 

Volumele au apărut la editura Asachiana a Bibliotecii. 

Planul editorial propus pentru 2020 a fost îndeplinit și chiar depășit. 

 

În 2020 toate târgurile și festivalurile la care biblioteca a participat an de an au 

fost anulate. 

 

Publicitarea activităţilor bibliotecii (Anexa 2) a mai cuprins realizarea şi tipărirea a: 

 331 afişe; 

 3 tipuri de pliante; 

 4 tipuri de semne de carte; 

 73 de modele de diplome; 

 afișe și roll-up – bannere de promovare a Festivalului Teodorenii 2020. 

 

 



     BIBLIOTECA  JUDEŢEANĂ  Gh. Asachi  IAŞI                                                                                                                                         Raport de activitate 2020 

 12 

Reflectarea în mass-media 

 

În anul 2020 au fost trimise către cele mai importante instituții de presă ieșene 8 

comunicate. Chiar și în condițiile speciale ale pandemiei, reprezentanții bibliotecii au fost 

prezenți în emisiunile posturilor radio și tv, publice sau private. Prezența a fost una mult mai 

scăzută față de anii precedenți, explicată prin preocuparea mass-media pentru subiectul 

principal al anului, pandemia COVID-19. Ne-am concentrat toate forțele pe pagina de 

Facebook (care are peste 14.000 de urmăritori) încercând să menținem un conținut divers și de 

interes pentru fiecare categorie de vârstă. 

 

Anul Articole presa tipărită Apariții online Emisiuni radio şi TV 

2018 147 535 107 

2019 146 451 102 

2020 64 97 11 
 

 

Imaginea exactă a reflectării activităţii Bibliotecii Judeţene Iaşi în presa scrisă, în 

mediul online şi în audio-vizual este cuprinsă în Anexa 3. 

Anexa 4 cuprinde extrase din presa scrisă referitoare la activitatea Bibliotecii Judeţene 

Iaşi în anul 2020. 

 

Comunicare on-line 

 

Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” deține site-ul www.bjiasi.ro și pe lângă acesta, au 

fost create și sunt gestionate canalul de Youtube și paginile de Facebook: biblioteca.j.iasi, 

teodoreniiiasi și asachiana. În cursul anului 2020 s-au  înregistrat următoarele date statistice:  

 pe site-ul bjiasi.ro au fost realizate 884 de postări noi şi 377 pagini noi; 

 pe pagina de Facebook Biblioteca.J.Iasi au fost realizate 1561 de postări noi; 

 pe canalul Youtube al Bibliotecii au fost încărcate 106 înregistrări video de la 

diferite acţiuni culturale; 

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

copertelor a 366 de volume, informaţiile fiind publicate pe site-ul bjiasi.ro; 

 în catalogul electronic eBibliophil au fost introduse descrierile și copertele a 

3596 volume nou intrate în colecțiile bibliotecii; 

 site-ul bjiasi.ro a înregistrat 149.459 vizite, vizitatori unici 74.991, fiind 

consultate 1.330.131 pagini; 
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 pagina de FacebookBiblioteca.J.Iasi a înregistrat 1.083.438 vizitatori; 

 catalogul electronic eBibliophil a înregistrat 68.482 accesări, din care 25.606 

vizitatori unici, fiind accesate 2.031.693 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. Datele 

au fost înregistrate în ziua de 15.02.2021: 

Biblioteca Nr. urmăritori 

Metropolitană București 19.761 

Dolj 16.405 

Iași 14.162 

Brașov 7.016 

Cluj 7.712 

Constanța 4.372 

Bacău 4.225 

Botoșani 4.064 

Vaslui 3.016 

Timiș 2.388 

Neamț 2.180 

Suceava  1.124 
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4. Măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari  

 

Pentru cunoaşterea profilului beneficiarului existent la serviciile de bibliotecă s-au 

aplicat pe tot parcursul anului 2020 două metode de cercetare.  

Una dintre metode a presupus studierea datelor statistice stocate în programul 

eBibliophil, 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.  

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. 
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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 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. 
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6. Profilul beneficiarului actual  

 

Din analiza datelor statistice înregistrate pe parcursul anului 2020, reiese că profilul 

beneficiarul bibliotecii noastre se prezintă astfel: 

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

54,16% din totalul utilizatorilor. Ei sunt urmaţi de utilizatorii cu profesii intelectuale 

în procent de 14,08%, apoi de cei cu alte categorii ocupaţionale într-un procent de 

12,90%, de pensionari cu 7,50%, de funcţionari cu 4,30%, de casnici cu 3,06%, de 

muncitori cu 2,90%, de şomeri cu 0,80% şi de maiştri/tehnicieni cu 0,30% . 

 

 

 Analizând vârsta utilizatorilor bibliotecii, datele statistice ale anului 2020 relevă 

că cei mai mulţi beneficiari se regăsesc în categoria 14-25 ani (34,71%) şi cei sub 

14 ani (21,53%), urmaţi de cei din categoria 41-60 ani (19,57%), categoria 26-40 

de ani (16,31%), şi categoria peste 61 ani (7,88%). 
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 În funcţie de gen, în anul precedent femeile au utilizat într-un procent de 69,29% 

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

bibliotecii într-un procent de 30,71%. 

 

 în funcţie de tipul serviciilor accesate în anul 2020, s-au conturat următoarele tipuri 

de utilizatori: 

 a) utilizatori ai serviciilor directe, accesate în bibliotecă – 34,67%;  

 b) utilizatori ai serviciilor electronice, accesate de la distanţă – 65,33%.   
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În concluzie, utilizatorul Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” este preponderent tânăr şi 

foarte tânăr (54,16%), majoritar de gen feminin (69,29%) care prezintă interes pentru 

informare, educaţie, loisir şi care a preferat accesul la distanţă al serviciilor bibliotecii în 

proporţie de 65,33% şi accesul direct în proporţie de 34,67%, preferinţa accesării de la 

distanţă a serviciilor Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” fiind manifestată cu preponderenţă în 

situaţia excepţională generată de pandemia cu COVID 19.  

 

34.67% 65.33% 

Profilul utilizatorului 2019 în funcţie de tipul serviciilor 
accesate 

directe la distanţă
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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 2020, 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. 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 
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2. Orientarea activităţii profesionale către beneficiari1 

 

Întreaga activitate a bibliotecii a fost organizată şi adaptată la condiţiile pandemiei de 

COVID 19, cu aplicarea măsurilor de prevenire a infectării şi răspândirii virusului, urmărind 

pe tot parcursul anului 2020 îndeplinirea misiunii bibliotecii publice, anume cea de atragere şi 

satisfacere ale nevoilor culturale ale unui număr cât mai mare de ieşeni, chiar şi în condiţiile 

restrictive. 

 

Dinamica utilizatorilor 

Din analiza datelor stocate în statisticile bibliotecii, la sfârşitul anului 2020 biblioteca 

avea 40.160 utilizatori înscrişi.  

În anul 2020, cei 12.755 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 2020 la Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi”  

Conform statisticilor, la Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi, în cursul anului 2020 a 

fost înregistrat un număr total de 482.160 vizite (exclusiv facebook și youtube), din care: 

167.141 vizite directe (în fizic) şi 315.019 vizite la distanţă (94.746 vizite prin telefon, email 

poştă, puncte de împrumut şi 220.273 vizite virtuale). 

Raportându-ne la cele 251 de zile lucrătoare din anul 2020, din care relaţiile directe cu 

publicul au fost sistate pentru aproximativ 60 de zile în timpul stării de urgenţă instituite la 

nivel naţional pentru limitarea răspândirii virusului COVID 19, numărul vizitelor directe la 

bibliotecă  indică o frecvenţă medie zilnică de 665,90 iar numărul vizitelor la distanţă indică 

o frecvenţă medie zilnică de 1255,05. 

 

 

                                                           
1 Imaginea exactă și completă a acestui capitol este reprezentată de formularul Cult.1 - 2020,  

prezentat în Anexa 8.  
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Situaţie comparativă a valorilor propuse în proiectul de management  

2018-2023 în raport cu valorile obținute în anul 2020 

Categorie  Valori propuse 2020 Valori obținute 2020 

Utilizator înscris 37.740 40.610 (+2.870) 

Utilizator activ 16.760 12.755 (-4005) 

Vizite directe 270.000 167.141 (-102.859) 

Vizite la distanţă  22.324 94.746 (+72.422) 

Vizite virtuale  218.900 220.273 (+1.373) 

 

Se observă o scădere dramatică a vizitelor directe. Motivele acestei dinamici sunt: 

reducerea – înjumătățirea capacității sălilor de lectură timp de 10 luni, absența manifestărilor 

culturale timp de zece luni, închiderea totală a sediilor fizice din perioada stării de urgență, 

absența târgurilor și a festivalurilor la care eram parteneri, sistarea practică a contactelor 

instituționale cu mediul școlar.  

Cu toate acestea, se poate remarca faptul că, dacă însumăm toate vizitele din 2020 

(directe, la distanță și virtuale) și ne raportăm la același total propus în proiectul de 

management, se constată o diferență de doar 6%, cifră pe care o considerăm mulțumitoare, 

având în vedere limitările la care a fost supusă activitatea noastră.  

 

Dezvoltarea şi prelucrarea colecţiilor în cursul anului 2020 

În limita bugetului alocat, s-a urmărit existența unui echilibru între informare-educare și 

loisir-cultură și achiziționarea de materiale de informare în domeniile de interes identificate, 

fiind conștienți în același timp că nu ne putem substitui bibliotecilor universitare sau școlare. 

La selectarea titlurilor pentru achiziție s-a ținut cont de calitatea ediției, de aparatul critic și de 

calitatea tiparului, aceasta trebuind să fie adaptată categoriei de vârstă. 

Dezvoltarea colecţiilor în anul 2020 a ținut cont de cele cinci mari forme de utilizare a 

bibliotecii publice: loisir, cultură, informare, formare, documentare. 
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Documente 

achiziționate: 

Unități fizice de bibliotecă 

(nr. ub) 

Valoare documente 

(lei) 

din finanțare publică 15.091 425.650,80 

din venituri proprii 44 1.918,13 

depozit legal 892 31.187,00 

donații 1.688 16.628,33 

TOTAL 17.715 475.384,26 

    

 În anul 2020, volumele achiziţionate de bibliotecă provin de la furnizori ieșeni: 

Vasiliana '98, Gama, PIM, Junimea, Polirom, Sedcom Libris, Institutul European și librăriile: 

Esculap, Junimea, Cărturești, Humanitas și Librarium; și  de la alte edituri din țară: 

Humanitas, Nemira, Corint, Epica, RAO, Grup Editorial Art, Trei, Tritonic, Curtea Veche, 

Litera, Crime Scene, Univers, Okian, Vellant, Publica, Farma Media, Booklet, Fundația 

Culturală Ideea Europeană, Miron. 

 Donaţii s-au primit de la diferite persoane particulare: Macarie Manuela, Dan Doboș, 

Nina Gonța, Călin Marius, Lucian Andrieș, Vasile Iancu, Oana Alexa, Ghenghe Dumitru, 

Roxana Anghel, Ovidiu Crișan, Ion N. Oprea, Carmen Hura, Mircea Iordache, Mariana 

Ghergu. 

Importante donații au făcut și instituții cum ar fi: Casa Editorială Regina, Iași, 

Biblioteca Bucovinei I.G. Sbiera, Suceava, Centrul European de Studii, Covasna, Uniunea 

Elen[ din România Filiala Iași, Biblioteca Județeană Octavian Goga, Cluj-Napoca, Biblioteca 

Centrală Universitară Carol I, București, Asociația Centrul de Cercetare și Documentare 

Mănăstirea Putna, Fundația Culturală Memoria, filiala Argeș, editura Galaxia Gutenberg, 

Banca Națională a României, Biblioteca Județeană Lucian Blaga, Alba Iulia, Asociația Iubire 

și Încredere, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași. 

Aceste donații au o pondere însemnată în completarea colecțiilor bibliotecii, titlurile 

acoperind domenii diverse precum: literatură universală , generalități, management, istorie, 

matematică, fizică, chimie, lingvistică, literatură română și universală, religie, venind astfel 

în întâmpinarea cerințelor bibliografiilor școlare, cerințelor de informare și loisir ale 

utilizatorilor bibliotecii. 

Cu titlu de depozit legal s-au primit cărţi și periodice de la următoarele edituri ieșene: 

Taida, PIM, Universitatea de Științe Agricole Ion Ionescu de la Brad, Institutul European, 
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editura Zupia, Adi Center, Sedcom Libris, editura Timpul, editura Lumen, editura PSY, editura 

Roru și de la autori: Gheorghe Țuculeanu, Maria Cristina Cojocaru, Anca Resmeriță, Maria 

Andreea Chirica, Octavia Amariței. 

În concluzie, în anul 2020 Comisia de achiziție a documentelor de bibliotecă a asigurat 

completarea colecţiilor, urmărind coerenţa dezvoltării colecţiei de bază a bibliotecii, a 

colecţiilor de împrumut la domiciliu, a colecţiei de periodice, documente speciale şi 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 din compartimentele Artă și Colecții 

speciale și American Corner pe module separate în eBibliophil. 

 

Catalog on-line 

Pe parcursul anului 2020 a fost continuată activitatea de completare a catalogului on-

line, fiind introduse 27.338 documente din Colecţiile Speciale. 
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Colecţii Speciale 
Total documente în 

gestiune 

Nr. documente introduse, 

modificate, corectate în 2020 

Discuri de vinil 

8.606 

(introduse în anii anteriori 

în catalogul on-line: 2.543) 

3.012 

Carte veche 

21.754 

(introduse în anii anteriori 

în catalogul on-line: 19.913) 

1.841 

Standarde 37.303 22.485 

TOTAL completare în catalogul on-line 27.338 

 

Digitizarea documentelor  

În anul 2020 s-a continuat digitizarea cărţilor, discurilor și diapozitivelor. Prin 

activitatea de digitizare au rezultat: 

 25 volume digitizate – 11.174 fișiere imagine prelucrate; 

 508 discuri – 6.173 fișiere audio în format mp3, completate cu metadate; 

 1.095 fișiere imagine prelucrate (coperte + descrieri) 

 3.596 coperte de carte nou intrată în bibliotecă, pentru completarea catalogului on-

line 

 3.596 fișiere sumar abstract la monografiile nou intrate. 

 

Informarea bibliografică 

Activitatea a presupus înregistrarea în baza de date un număr de 10.804 de fișe, din 

care 6.820 din publicații apărute în anul curent, iar 3.984 din publicații apărute în anii 

anteriori. 

 

Elaborarea de lucrări bibliografice 

 Apariții editoriale ieșene 2018 (bibliografia conține 2321 titluri și un index de edituri 

și însumează 143 p., înainte de tehnoredactarea finală) 
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 • Publicații periodice ieșene (1829-1906) (bibliografia conține 347 titluri și însumează 

82 p.) 

 Personalități ieșene - aniversări și comemorări 2021 (lucrarea prezintă 396 

personalități și însumează 197 p.) 

 Scriitori și publiciști ieșeni contemporani – aniversări și comemorări 2021 (lucrarea 

prezintă 152 personalități și însumează 134 p.) 

  Biblioteca „Gh. Asachi” (2005-2020) (bibliografia retrospectivă însumează 175 p., 

înainte de tehnoredactarea finală) 

 Activitatea Bibliotecii „Gh. Asachi” reflectată în presă (2020) - realizată trimestrial 

 Calendar cultural – aniversări, comemorări, evenimente 2021 (lucrarea însumează 

224 p.) 

 

Informare bibliografică, bibliografii la cerere, cercetări bibliografice 

În anul precedent au fost soluţionate toate cererile adresate de utilizatori; au fost 

realizate 18 bibliografii, acestea însumând 893 referințe bibliografice: 

  Modalități ludice de realizare a educației nonformale la preșcolari (nivel - licență; 59 

ref.) 

  Educație nutrițională și educație fizică în educația timpurie (nivel - licență; 50 ref.) 

  Relațiile UE cu Rusia în contextul noilor evoluții ale economiei mondiale. Relațiile 

UE-Rusia în problema energetică (nivel - licență; 55 ref.) 

  Relațiile comerciale ale României cu SUA (nivel - licență; 40 ref.) 

  Amenajarea sălii de grupă ca spațiu educațional. Bune practici (nivel - licență; 41 

ref.) 

  Studiu privind jocurile de dezvoltare a inteligenței motrice în lecția de educație fizică 

(nivel - licență; 79 ref.) 

  Metode didactice care stimulează autocontrolul și expresivitatea emoțională la vârsta 

preșcolară (nivel - licență; 47 ref.) 

 Antidepresive de origine vegetală (nivel - licență; 179 ref.) 

  Condițiile de viață în România în anii 1974-1989 (nivel - liceu; 14 ref.) 

  Responsabilitatea socială a firmei (nivel - licență; 37 ref.) 

  Critică literară despre ficțiunea de gen (nivel - doctorat; 14 ref.) 
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  Evaluarea planului de afaceri (nivel - licență; 23 ref.) 

  Filozofia vinului (nivel - licență; 17 ref.) 

  Tipar, tipografii, tehnoredactare (nivel - licență; 67 ref.) 

  Hărțuirea morală a angajaților la locul de muncă (nivel - licență; 43 ref.) 

  Serviciul și produsul hotelier (nivel - licență; 31 ref.) 

  Mișcările Pământului (nivel - universitar; 18 ref.) 

  Comemorarea și moartea din perspectivă antropologică (nivel - disertație; 79 ref.) 

La solicitarea Consiliului Județean și a Prefecturii Iași, pentru actualizarea Statutului 

Județului Iași, s-a efectuat o amplă documentare, cuprinzând: 

1. Date privind înființarea județului Iași, atestare documentară, evoluție istorică, 

personalități istorice și monumente istorice (DATE ISTORICE: date istorice generale, date 

despre istoria învățământului și cercetării; date despre istoria tiparului, presei și editurilor; 

date despre instituții cultural-artistice, societăți culturale și științifice; date despre biblioteci, 

arhive; date despre istoria spitalelor; PERSONALITĂȚI (născute până la 1900): personalități 

politice; personalități ecleziastice; actori și regizori; muzicieni; artiști plastici; scriitori, 

filologi, publiciști; filosofi, psihologi, sociologi; istorici; profesori, pedagogi; juriști; 

economiști; matematicieni; fizicieni, chimiști; ingineri; arhitecți; geografi, geologi; agronomi, 

biologi; medici; MONUMENTE: biserici, mănăstiri; muzee, case memoriale; statui, busturi). 

Documentul cu fragmente din volume are 134 de pagini. 

2. Date geografice (așezare geografică, suprafață, relief, floră, faună). Documentul cu 

fragmente din volume are 18 pagini. 

3. Date privind Biblioteca Județeană „Gh. Asachiˮ (înființare, filiale, locații etc.). 

Documentul transmis are 5 pagini. 

O altă documentare realizată pe tema  Iașul în literatură cuprinde 17 opere literare și 

fragmente, însumând 30 de pagini. 

 

Rubrica „O bibliografie pe săptămână” 

Au fost publicate pe pagina de internet a bibliotecii 52 de bibliografii, însumând 2.888 

de referințe bibliografice: 



     BIBLIOTECA  JUDEŢEANĂ  Gh. Asachi  IAŞI                                                                                                                                         Raport de activitate 2020 

 28 

  Scriere creativă (39 ref.)   Dezvoltare personală (124 ref.)   Motivație și motivare 

(45 ref.)   Metodologia muncii intelectuale (35 ref.)   Metodica educației pentru preșcolari 

(78 ref.)   Inteligența emoțională (33 ref.)   Sociologia lecturii (48 ref.)   Metodica 

educației prin mișcare (109 ref.)   Managementul resurselor umane (50 ref.)   Emoțiile 

negative (75 ref.)   Managementul conflictelor (47 ref.)   Istoria scrierii, a cărții și a 

tiparului (60 ref.)   Comunicare politică. Marketing politic (27 ref.)   Comunicare socială. 

Manipulare (30 ref.)   Inteligența artificială (15 ref.)   Jocul didactic în învățământul 

primar (92 ref.)   Management organizațional (45 ref.)   Depresia (26 ref.)   Fitoterapie 

(116 ref.)   Administrarea afacerilor (89 ref.)   Managementul proiectelor (28 ref.)   

Comunicarea nonverbală (30 ref.)   Gândirea pozitivă (40 ref.)   Adolescența (69 ref.)   

Biotehnologii (40 ref.)   Gestionarea stresului (41 ref.)   Imaginea de sine (32 ref.)   

Procesul de învățare (63 ref.)   Surse alternative de energie (21 ref.)   Adicții (51 ref.)   

Educație plastică (50 ref.)   Somnul și visele (42 ref.)   Turismul (55 ref.)   Educarea 

limbajului (63 ref.)   Educația copilului în familie (63 ref.)   Psihologia educației (39 ref.) 

  Tulburările anxioase (41 ref.)   Viticultura (71 ref.)   Oenologie (58 ref.)   Planul de 

afaceri (23 ref.)   Psihopedagogia jocului (189 ref.)   Violența în școală (20 ref.)   Școala 

Ardeleană (47 ref.)  Personalitatea (39 ref.)   Antisemitismul (36 ref.)   Cunoaştere de 

sine și autocontrol (35 ref.)   Etichetă. Politețe (38 ref.)   Generația digitală (27 ref.)   

Migrația umană (37 ref.)   Mișcarea Legionară (32 ref.)   Paranormal (49 ref.)   Talent. 

Aptitudini. Instruire diferențiată (36 ref.) 

 

Informare comunitară 

Numărul informaţiilor solicitate în 2020 de utilizatori fizici a fost de 7.487, iar 

numărul informaţiilor solicitate de utilizatorii virtuali unici este de 45.989, din care: 39.244 

prin intermediul paginii de facebook.  

Tot pe parcursul anului precedent au fost postate zilnic/săptămânal 891 informaţii de 

interes pentru utilizatori. 

Principalele direcţii de informare au fost: 

 Serviciul de Informare Locală: 3.044 solicitări de informaţii rezolvate. 
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 Serviciul de Informare si Documentare Internaţională: 15.863 solicitări de informaţii 

rezolvate.  

 Serviciul de Informare şi Documentare Europeană: 11.471 solicitări de informaţii 

rezolvate.  

 Punctul de Informare şi Documentare al Consiliului Europei (PID-CE): 5.891  de 

informaţii despre publicaţiile Consiliului Europei, despre CEDO etc. 

 Eurodesk @ Information Point: 3 workshop-uri Eurodesk: Cine? Ce? De ce?Pentru 

ce?; 10 biblioteci  (dintre care 8 biblioteci comunale, 1 municipală și 1 orășenească) 

care oferă informații despre Eurodesk; 9.720 de informații despre programele de 

mobilitate ERASMUS + formare, organizare evenimente Eurodesk ş.a. 

 

Împrumut interbibliotecar 

10 solicitări din care:  10 ILL solicitări nerezolvate, ca urmare a lipsei titlurilor din 

fondul informațional al bibliotecii noastre sau a blocării periodicelor pentru titlurile solicitate 

din acest tip de publicații.  

 

Coordonarea metodică a bibliotecilor comunale din judeţul Iaşi  

În anul 2020 s-au organizat și susținut doar 2 Zile Metodice în județul Iași în luna 

februarie. Apoi s-au limitat deplasările din cauza pandemiei și coordonarea si îndrumarea 

metodică s-a făcut telefonic sau online. 

Comisia de Coordonare și Îndrumare Metodică a urmărit atingerea următoarelor 

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 şi specifice, a grupurilor țintă (beneficiari direcți și indirecți), a 

activităților proiectului și rezultatelor acestuia; 
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- implementarea activităților de informare europeană prin Eurodesk în bibliotecile 

publice comunale (Eurodesk fiind principalul furnizor de informaţii privind politicile 

europene şi oportunităţile pentru tineri, având o reţea de coordonatori naţionali 

conectată la peste 1800 de furnizori locali de informaţii şi parteneri în 34 de ţări 

europene). 

 

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 diversificat, cu cinci filiale aflate 

în cartierele: Nicolina, Alexandru cel Bun, Păcurari, Tătăraşi, Podu Roș, precum şi cu puncte de 

împrumut. 

În anul 2020, Biblioteca Județeană Gh. Asachi a pus la dispoziţia utilizatorilor un fond 

total de 671.378 documente, din care: 369.622  documente cu acces liber și 301.756 

documente din colecția de bază și colecții 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; 
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 manifestări/activităţi cultural-educative, de recreere şi petrecere a timpului liber, 

în colaborare cu diverse instituţii de învăţământ şi educaţie. 

 

Din cele 369.622 documente din colecțiile cu acces liber la raft, au fost împrumutate de 

utilizatori un număr de 315.793 documente, adică 85,43 % din totalul colecţiilor. 

Documente difuzate  2020 

American Corner 4.502 

CIC 3.012 

Săli (artă, lectură, periodice) 22.663 

Adulţi 54.875 

Copii 44.711 

Filiale 177.436 

Puncte de împrumut 7.893 

Documente digitale 701 

TOTAL 315.793 

 

Alte servicii oferite publicului Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi”, în 2020: 

 Număr sesiuni OPAC: 73.839 

 Număr sesiuni Catalog online: 68.072 

 Număr sesiuni Centre Internet: 1.555 

 Număr referinţe prin e-mail: 719 

 Număr referințe/prelungiri prin telefon: 60.497 

 Număr rezervări titluri: 6.133 

 Număr informații oferite: 3.429.860 

 Număr referințe și bibliografii oferite: 57.543 

 Număr programe și evenimente culturale: 114 

 Număr expoziții tematice: 331 
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Organizarea, gestionarea şi conservarea colecţiilor 

Pe parcursul anului 2020 s-au efectuat următoarele activități specifice: 

 au fost examinate 28.608 publicații din colecții în vederea selectării 

documentelor uzate fizic sau moral; 

 au fost selectate şi eliminate din colecţii 26.642 documentele uzate fizic/moral, 

pentru asigurarea unor condiții optime de conservare; 

 au fost reorganizate 24.285 documente în vederea descongestionării colecțiilor 

cu acces liber din care 2569 au fost arhivate; 

 s-a procedat la ordonarea strictă a 92.362 documente, conform normelor de 

așezare sistematico-alfabetică; 

 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; 

 în vederea conservării şi reintegrării în circuitul de împrumut către utilizatori, 

s-au selectat şi transmis în legătorie un număr de 461  documente deteriorate în 

vederea reparării; 

 în vederea recuperării publicaţiilor nerestituite de cititori au fost emise şi 

transmise acestora 1.558 sms-uri şi 689 somaţii; 

 s-au inventariat şi constituit în unități de evidență publicațiile periodice, intrate 

pe parcursul anului în colecțiile Bibliotecii Județene „Gh. Asachi”; 

 a fost organizat fondul de publicaţii periodice depozitat la Casa Sindicatelor în 

vederea desfăşurării verificării gestionare; 

 s-a verificat fondul de publicații clasate în patrimoniul cultural mobil aflate în 

gestiunea Depozitului central din cadrul Serviciului Săli de Lectură și Depozit; 

 s-a efectuat verificarea gestionară a fondului de publicații Periodice - Serviciul 

Săli de Lectură și Depozit. 
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3. Analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse  

 

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

administrativ-bugetare ale anului 2020, în condiții de pandemie, au impus ca direcţiile de 

acţiune să fie următoarele: 

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

vizitele virtuale și la distanță. 

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, inclusiv de la distanță. 

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, adaptate condițiilor pandemiei. 

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 şi 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. 

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

microfilme. 

9. Prezervarea accesului la informaţie prin digitizare. 

10. Organizarea depozitului legal de documente. 

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

activitatea instituţiei. 

12. 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 2020, managementul a urmărit ca toate resursele umane, financiare şi materiale 

să asigure, în condiţii de economicitate, eficacitate şi eficienţă, o bună funcţionare a 

Bibliotecii, în condițiile specifice ale pandemiei și ale limitării activității.  

Concret, organizarea internă a Bibliotecii a presupus în principal: 

 delegarea autorităţii/competenţelor; 

 constituirea  Colectivului transdisciplinar pentru conceperea monografiei 

„Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi – 100 de ani”. 

 consultări cu organismele colegiale de conducere cu privire la luarea unor decizii 

importante privind dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţilor bibliotecii; 

 aplicarea actelor normative privind angajarea/ promovarea/ transformarea/ 

salarizarea/ transferul/ suspendarea/ reluarea/încetarea contractelor de muncă a 

personalului angajat la bibliotecă; 

 implementarea măsurilor de organizare a activităţilor specifice bibliotecii publice în 

perioada instituirii stărilor de urgenţă şi de alertă la nivel naţional/local, privind 

prevenirea răspândirii COVID-19 și realizarea managementului consecințelor care 

au presupus ca activitățile/acţiunile culturale, concursurile şi Conferinţele 

Bibliotecii să fie suspendate şi reluate în regim online, activitățile de relaţii directe 

cu publicul să fie suspendate (pe timpul stării de urgenţă) şi reorganizate (în timpul 

stării de alertă), aplicarea dispoziţiilor legale privind reducerea la jumătate a 

numărului locurilor oferite în toate sălile de lectură/limitarea accesului numărului 

de persoane în cadrul secţiilor de acces liber al cititorilor, utilarea conform 

dispozițiilor legale a locaţiilor bibliotecii și dezinfectarea frecvență a suprafețelor, 

organizarea activităţilor ce pot fi desfăşurate la domiciliul salariaţilor, modificări 
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contracte individuale de muncă prin adăugarea unor clauze privind îndeplinirea 

sarcinilor de serviciu de la domiciliu; 

 stabilirea mandatelor membrilor desemnați de conducătorul instituției  în Comisia 

de Etică şi Disciplină din cadrul Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi”; 

 desemnarea unui angajat din cadrul Biroului Contabilitate, Resurse Umane pentru 

stabilirea  seriilor și numerelor alocate pentru facturile emise de Biblioteca 

Județeană „Gh. Asachi” Iași; 

 stabilirea componenţei Consiliului de Administraţie al Bibliotecii Judeţene „Gh. 

Asachi” Iaşi; 

 constituirea unei  Comisii de examinare și soluționare contestații - promovare în 

grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Bibliotecii 

Judeţene „Gh. Asachi”; 

 constituire Comisiei de inventariere a publicațiilor periodice, intrate în cursul 

anului în colecțiile Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași, prin constituirea în 

unități de evidență (volume de bibliotecă); 

 constituire Comisie de inventariere a fondului de publicații al Sălii de Periodice 

(Serviciul Săli de Lectură și Depozit), în vederea realizării operațiunilor de 

verificare gestionară; 

 constituire Comisie de inventariere a fondului de publicații clasate în patrimoniul 

cultural mobil aflate în gestiunea Depozitului central din cadrul Serviciului Săli de 

Lectură și Depozit; 

 constituire Comisie de inventariere a licențelor informatice de pe fiecare 

echipament de calcul aflat în exploatare;   

 constituire comisii de recepţie/inventariere și reevaluare a patrimoniului bibliotecii. 

Lista completă a deciziilor de reglementare internă este prezentată în Anexa 5. 
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2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne 

 

În anul 2020, 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,  

Pentru anul 2021 se au în vedere măsuri de eficientizare care vor impune adoptarea unei 

alte organigrame și a unui alt stat de funcții. Se vor modifica și completa proceduri interne și 

regulamente ale unor comisii, în funcție de evoluția administrativ-bugetară a instituției. 

Aceste măsuri nu pot fi precizate cu exactitate în acest moment, propunerile managementului 

fiind deocamdată în analiza Autorității.  
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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: 

- 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; 

- implementarea măsurilor de organizare a activităţilor specifice bibliotecii publice 

în perioada instituirii stărilor de urgenţă şi de alertă la nivel naţional/local, privind 

prevenirea răspândirii COVID-19 și realizarea managementului consecințelor; 

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

Iaşi şi filialele ei aferente anului 2021. 
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4. Dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei 
(fluctuaţie, cursuri, evaluare, promovare, motivare/sancţionare)  

 

Au încetat 4 contracte de muncă. 

Pe parcursul anului 2020, 20 angajaţi au urmat cursuri de formare și perfecționare 

online, iar alți 80 au participat activ la simpozioane, seminarii și conferințe (Anexa 6).  

Evaluarea profesională a angajaţilor s-a efectuat în cursul lunii februarie 2021, sumarul 

calificativelor celor 100 angajaţi ai bibliotecii fiind 95 cu calificativ foarte bine şi 5 cu 

calificativ bine. 

În anul 2020 au promovat 2 salariaţi ai bibliotecii. 

La nivelul instituţiei, pe tot parcursul anului nu a existat nicio sancțiune disciplinară. 
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5. Măsuri pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, 
îmbunătăţiri/refuncţionalizări ale spaţiilor 

 

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 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.  

La începutul anului 2020, biblioteca avea în funcțiune 5 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. 

 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,  73,40 mp chirie lunară de 3.405,45 lei. 

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

mp, contract de asociere. 

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

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

În cazul sediului central, în urma discuțiilor purtate cu proprietarii spațiilor închiriate 

aceștia au efectuat în cursul anului 2020 lucrări de investiții care au determinat: 

- respectarea normelor de securitate la incendiu;  

- reducerea cheltuielilor cu reparațiile; 

- reducerea cheltuielilor cu utilitățile și adaptarea sistemelor de încălzire la programul 

de lucru al  instituției noastre. 
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Situația spațiilor și a investițiilor efectuate la sediul central - Galeriile Comerciale 

Ștefan cel Mare și Sfânt se prezintă astfel: 

Structura Locaţia 
Suprafaţa

(mp) 

Chirie 

lunară 

2020 

Observații 

Împrumut pentru 

Adulți 

American Corner 

Birouri 

Contabilitate, 

Resurse Umane 

Administrativ 

Galeriile Comerciale 

Ştefan cel Mare, Bd. 

Ştefan cel Mare şi 

Sfânt nr.8/8A, Bl. A, 

tronson I, II, III 

593,00 19.886 lei Spațiul a fost amenajat și 

dotat  cu echipamente și 

instalații necesare pentru 

obținerea avizului de 

securitate la incendiu 

(hidranți, senzori de fum, 

pereți, uși și ferestre 

antifoc), s-au înlocuit 

centralele termice și 

instalația aferentă. 

Serviciul Săli 

Lectură și Depozit 

Galeriile Comerciale 

Ştefan cel Mare, Bd. 

Ştefan cel Mare şi 

Sfânt nr.10 tronson I, 

mezanin si Bl. B2, 

tronson 5 

716,28 23.000 lei Proprietarul spațiului a 

montat două  centrale 

termice alimentate cu gaz 

metan pentru 

îmbunătățirea regimului 

de încălzire 

(preponderent în timpul 

zilei). Această investiție 

va conduce la reducerea 

cheltuielilor cu utilitățile. 

Serviciul 

Catalogare, 

Achiziții, 

Informare 

Bibliografică 

Galeriile Comerciale 

Ştefan cel Mare, Str. 

Cloşca nr. 4, Bl. B2 

104,54 940 euro În vederea reducerii 

cheltuielilor cu utilitățile, 

proprietarul spațiului a 

înlocuit centrala electrică 

existentă cu o centrală 

termică alimentată cu gaz 

metan. 

Biroul Împrumut 

pentru Copii 

B-dul Ștefan cel Mare 

si Sfânt nr.10, bl. B2, 

mezanin 

197,00 1773 euro Proprietarul spațiului a 

schimbat sistemul de 

încălzire foarte vechi și 

costisitor, prin montarea 

unei centrale termice pe 

gaz metan.  

Serviciul Săli de 

Lectură și Depozit 

Galeriile Comerciale 

Ştefan cel Mare, Str. 

Cloşca nr.10, Bl. C3 

100,79 2541 lei Proprietarul spațiului a 

înlocuit centrala termică 

și instalația aferentă 

(depășite fizic și moral) 

cu instalații noi, 

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

 

Conform Notificării înregistrată sub nr. 29917/09.10.2020, Serviciul Audit Public 

Intern din cadrul Consiliului Județean Iași a efectuat o misiune de audit public intern în 

perioada 02.11.2020 - 18.12.2020 pentru activitatea desfășurată de către instituția noastră în 

intervalul 01.02.2018 - 31.10.2020.   

Misiunea de audit a avut drept scop examinarea modului de utilizare a fondurilor și a 

patrimoniului, sub aspectul respectării ansamblului principiilor, regulilor procedurale și 

metodologice care le sunt aplicate, pentru următoarele domenii auditabile: 

 1. Buget și evidență financiar-contabilă; 

 2. Încadrarea, pregătirea și salarizarea personalului; 

 3. Administrarea patrimoniului; 

 4. Achiziții publice de produse, servicii și lucrări; 

 5. Sistemul de control intern/managerial. 

În urma recomandărilor transmise de către Serviciul Audit Public Intern din cadrul 

Consiliului Județean Iași prin Raportul de audit intern nr. 1873/19.01.2021 și înregistrat la 

instituția noastră cu nr. 218/19.01.2021 a fost stabilit și transmis Planul de acțiuni cu 

respectarea termenelor prevăzute în calendar, respectiv 15 martie 2021. 

 

Măsuri luate în urma Proceselor-verbale de constatare întocmite de Direcția de 

Sănătate Publică a Județului Iași în data de 07.08.2020, respectiv 18.11.2020, cu prilejul 

inspecțiilor sanitare de stat efectuate la instituția noastră, în vederea verificării modului în care   

s-au luat măsurile de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID 19: 

 Încheierea unui contract de prestări servicii pentru dezinfecția, dezinsecția și 

deratizarea spațiilor conform legislației în vigoare; 

 Achiziționarea de dispensere cu senzori pentru săpun și substanțe dezinfectante; 

 Dotarea sălilor de lectură cu recipiente de colectare a măștilor uzate. 
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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 

 

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: 49.615 

Venituri proprii - din activități economice 3.782 

grant American Corner 26.259 

valorificarea deşeurilor (hârtie) 772 

penalități, recuperare valoare cărți nerestituite 2.173 

donaţii – carte 16.629 

        

 Cheltuielile efective totale în anul 2020 au fost de 8.021.847 lei, iar plăţile au avut 

următoarea structură bugetară:       

                - lei - 

Total plăţi efective din buget local și  venituri proprii, din care: 8.297.017 

 cheltuieli de personal 6.518.342 

 bunuri şi servicii 1.738.643 

 alte cheltuieli 74.970 

 plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent -34.938 

  

  Plăți non-trezor pentru programl Erasmus +                           13.721 lei 
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 La finele perioadei de raportare, situaţia patrimoniului este următoarea: 

            

                    -lei- 

   TOTAL ACTIVE, din care: 8.308.314 

         Active necurente, din care: 2.037.516 

 active corporale 2.037.516 

        Active curente, din care: 6.270.798 

 stocuri 6.077.264 

 conturi de disponibilități, alte valori 19.222 

 avansuri pentru abonamente, utilități, chirii 69.524 

 cheltuieli în avans (chirii, asigurări) 65.111 

 creanțe bugetare 39.677 

    

                                                                                      - lei - 

CAPITALURI PROPRII ŞI DATORII, din care:              8.017.729 

 rezerve, fonduri                                 1.977.973 

 rezultatul reportat                                                  5.487.017 

 salariile angajaţilor                                                   302.939 

 datorii catre bugete 227.946 

 datorii comerciale                                                                             16.689 

 garanții gestionari                                                                             5.165 
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1. Execuția bugetară a perioadei raportate 

Buget local 

                                                                                                                 -lei- 

Denumirea indicatorilor 
Prevederi 

iniţiale 

Prevederi 

definitive 
Plăţi efectuate 

Total buget local, din care: 8.488.700 8.471.700 8.264.031 

Secţiunea de funcţionare 8.488.700 8.471.700 8.264.031 

Titlul I -  Cheltuieli de personal 6.675.000 6.675.000 6.518.342 

Titlul II - Cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.738.700 1.721.700 1.705.657 

Titlul XI - Alte cheltuieli, din care:  75.000 75.000 74.970 

Cod indicator 59.17 Despăgubiri civile 600 600,00 570 

Cod indicator 59.40 - Sume aferente 

persoanelor cu handicap neîncadrate  
74.400 74.400 74.400 

Sume din anii precedenţi 0,00 0,00 -34.938 

Secţiunea de dezvoltare 0,00 0,00 0,00 

Buget local 0,00 0,00 0,00 

      
Venituri proprii 

                                                                                                            -lei- 

Denumirea indicatorilor 
Prevederi 

iniţiale 

Prevederi 

 definitive 

Încasări  

realizate 

Total venituri proprii, din care: 46.000 46.780 32.986 

Secţiunea de funcţionare 46.000 46.780 32.986 

Cod indicator 33.10.50 - Alte venituri 

din prestări de servicii şi alte activităţi 
8.000 8.000 

3.782 

Cod indicator 35.10.50 - Alte amenzi, 

penalităţi şi confiscări 
8.000 8.000 

2.173 

Cod indicator 36.10.50 - Alte venituri 0 780 772 

Cod indicator 37.10.50 - Alte transferuri 

voluntare 
30.000 30.000 

26.259 

Total cheltuieli din venituri proprii, 

din care: 

46.000 46.780 32.986 

Secţiunea de funcţionare 46.000 46.780 32.986 

Titlul II - Bunuri şi servicii  

(cod indicator 20) 
46.000 

46.780 32.986 
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Date comparative de cheltuieli (estimări şi realizări) în perioada raportată 

  -lei- 

 Denumirea indicatorilor 
Prevederi 

definitive 

Plăţi 

efectuate 

Grad de 

realizare (%) 

 Total cheltuieli  (buget local si venituri 

proprii) 
8.518.480 8.297.017 

97,40 

Secţiunea de funcţionare 8.518.480 8.297.017 97,40 

Titlul I - Cheltuieli de personal  6.675.000 6.518.342 97,65 

Titlul II - Bunuri şi servicii 1.768.480 1.738.643 98,31 

Titlul XI - Alte cheltuieli, din care: 75.000 74.970 99,96 

Cod indicator 59.17 Despăgubiri civile 600 570 95,00 

Cod indicator 59.40 - Sume aferente 

persoanelor cu handicap neîncadrate  74.400 74.400 100,00 

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate 

în anul curent în secţiunea de funcţionare a 

bugetului local 0 -34.938 0,00 

Secţiunea de dezvoltare 0 0 0,00 

Cheltuieli de capital 0 0 0,00 

 

Gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituţiei 

  -lei- 

Denumirea indicatorilor 
Prevederi 

iniţiale 

Prevederi 

definitive 

Încasări 

realizate 

Total venituri 46.000 46.780 32.986 

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 8.000 3.782 

Cod indicator 35.10.50 - Alte amenzi, 

penalităţi şi confiscări 
8.000 8.000 2.173 

Cod indicator 36.10.50 - Alte venituri 0,00 780 772 
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Venituri realizate din prestări de servicii 

culturale în cadrul parteneriatelor cu alte 

autorităţi 

      

Cod indicator 37.10.50 - Alte transferuri 

voluntare, din care: 
30.000 30.000 26.259 

Parteneriat Ambasada SUA - American 

Corner 
30.000 30.000 26.259 

 Total cheltuieli (buget local şi venituri 

proprii) 
8.534.700 8.518.480 8.297.017 

    Gradul de acoperire din surse 

atrase/venituri proprii a cheltuielilor 

instituţiei (%) 

0,40 

  
 

Gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii in totalul veniturilor 

(perioada raportata comparativ cu anul precedent) 

                                                                                                                               -lei- 

Denumirea indicatorilor 
Realizări 

2019 

Realizări 

2020 

Grad de creştere a 

surselor atrase/ 

veniturilor proprii în 

totalul veniturilor (%) 

1 3 4   

Total venituri 90.980 32.986 0,36 

Cod indicator 33.10.50 - Alte venituri din 

prestări de servicii şi alte activităţi       
8.110 3.782 0,47 

Cod indicator 35.10.50 - Alte amenzi, 

penalităţi şi confiscări 
7.197 2.173 0,30 

Cod indicator 36.10.50 - Alte venituri 1.312 772 0,59 

Cod indicator - 37.10.50 Alte transferuri 

voluntare 
74.361 26.259 0,35 

Total depozit legal/donaţii  64.011 47.816   

Depozit legal 28.973 31.187 1,08 

Donaţii, din care: 35.038 16.629   

                  donații carte 34.583 16.629 0,48 

                  donații bunuri 455 0   

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) 

39.791 0   
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Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor 

  -lei- 

  
Prevederi 

iniţiale 

Prevederi 

definitive 

Plăţi 

efectuate 

 Total cheltuieli (buget local şi venituri proprii) 8.534.700 8.518.480 8.297.017 

Secţiunea de funcţionare 8.534.700 8.518.480 8.297.017 

Titlul I - Cheltuieli de personal  6.675.000 6.675.000 6.518.342 

Titlul II - Bunuri si servicii 1.784.700 1.768.480 1.738.643 

Titlul XI - Alte cheltuieli, din care: 75.000 75.000 74.970 

Cod indicator 59.17 Despăgubiri civile 600 600 570 

Cod indicator 59.40 - Sume aferente persoanelor cu 

handicap neîncadrate  74.400 74.400 74.400 

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 

curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local 0 0 -34.938 

Secţiunea de dezvoltare 0 0 0 

Cheltuieli de capital 0 0 0 
    

Ponderea cheltuielilor de personal in totalul 

cheltuielilor (%) 78,56 

   

Ponderea cheltuielilor de capital din totalul cheltuielilor 

  -lei- 

  
Prevederi 

iniţiale 

Prevederi 

definitive 

Plăţi 

efectuate 

 Total cheltuieli (buget local şi venituri proprii) 8.534.700 8.518.480 8.297.017 

Secţiunea de funcţionare 8.534.700 8.518.480 8.297.017 

Titlul I - Cheltuieli de personal  6.675.000 6.675.000 6.518.342 

Titlul II - Bunuri şi servicii 1.784.700 1.768.480 1.738.643 

Titlul XI - Alte cheltuieli, din care: 75.000 75.000 74.970 

Cod indicator 59.17 Despăgubiri civile 600 600 570 

Cod indicator 59.40 - Sume aferente persoanelor cu 

handicap neîncadrate  
74.400 74.400 74.400 

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 

curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local 
0 0 -34.938 

Secţiunea de dezvoltare 0 0 0 

Cheltuieli de capital 0 0 0 
    

Ponderea cheltuielilor de capital in bugetul total 

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

altele decât contractele de munca  

 

-lei- 

  
Prevederi 

iniţiale 

Prevederi 

definitive 

Plăţi 

efectuate 

 Total cheltuieli (buget local şi venituri proprii) 8.534.700 8.518.480 8.297.017 

Secţiunea de funcţionare 8.534.700 8.518.480 8.297.017 

Titlul I - Cheltuieli de personal  6.675.000 6.675.000 6.518.342 

Titlul II - Bunuri şi servicii 1.784.700 1.768.480 1.738.643 

Titlul XI - Alte cheltuieli, din care: 75.000 75.000 74.970 

Cod indicator 59.17 Despăgubiri civile 600 600 570 

Cod indicator 59.40 - Sume aferente persoanelor cu 

handicap neîncadrate  
74.400 74.400 74.400 

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 

curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local 
0 0 -34.938 

Secţiunea de dezvoltare 0 0 0 

Cheltuieli de capital 0 0 0 

    Gradul de acoperire a salariilor din bugetul local 

(%) 100 

      Ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul 

raporturilor  contractuale, altele decât contractele 

de muncă (%) 

0 

  
 

Situaţiile financiare la 31 decembrie 2020 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 2020 au fost primite cărţi pentru completarea depozitului legal în valoare de 

31.187 lei. În perioada februarie - martie urmează efectuarea inventarierii publicaţiilor 

periodice primite în anul 2020 şi transformarea acestora în colecţii. Conform procedurii 

privind achiziţia de periodice, abonamentele se plătesc în avans trimestrial/anual, publicaţiile 

sunt primite la data apariţiei, dar sunt inventariate şi organizate în colecţii în primul trimestru 

al anului următor. 

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

                                lei 

Nr. 

crt. 
Indicatori de performanţă* 2019 2020 

1. Cheltuieli pe beneficiar (buget local + venituri - cheltuieli 

de capital)/nr. de beneficiari 
24,94 31,68 

2. Număr de apariţii media (fără comunicate de presă) 699 109 

3. Număr de beneficiari neplătitori 325.569 261.887 

4. Număr de participanți la proiecte/acţiuni culturale 38/577 6.284 

5. Venituri proprii din activitatea de bază 8.110 6.727 

6. Venituri proprii din alte activităţi 82.870 26.259 

 

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 crescut ca urmare a scăderii numărului de beneficiari 

chiar și în condițiile 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, 

a lipsei activităților culturale de interes larg pe perioada stărilor de urgență și de 

alertă, a concentrării mass-media pe problematica pandemiei, dar și a concentrării 

noastre pe eforturile proprii pe facebook, youtube etc. 

3. Numărul programelor și acțiunilor culturale nu poate fi comparat cu cel din 2019, 

dată fiind situația generală a societății legată de epidemia de Sars-Cov 2.  

4. Scăderea veniturilor proprii din alte activități se datorează limitării drastice a liniilor 

de aplicare la programe de tip AFCN sau ERASMUS. 
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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: 12.755/376.180, adică 3,39%, față de anul trecut, când a fost de 5,07%.    

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

consultate și numărul de utilizatori activi: 315.793/12.755 adică 24,75% față de anul 

2019, când a avut valoarea de 17,40%.  
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3. ponderea utilizatorilor înscriși (cu permis valabil) în totalul populației municipiului ca 

raport între numărul utilizatorilor înscriși și totalul populației: 40.610/376.180 adică 

10,79%, față de 10,20% în 2019. 

4. Vizite la bibliotecă per capita: 261.887/376.180 adică 0,70, față de anul 2019 când a fost  

0,86. 

Acest obiectiv general a avut următoarele obiective specifice: 

 

o Obiectiv specific 1 – Activizarea acţiunilor privind marketingul de bibliotecă 

 site-ul bjiasi.ro a înregistrat 149.459 vizite, vizitatori unici 74.991, fiind consultate 

1.330.131 pagini; 

 pagina de Facebook Biblioteca.J.Iasi a înregistrat 1.083.438 vizitatori; 

 catalogul electronic eBibliophil a înregistrat 68.482 accesări, din care 25.606 vizitatori 

unici, fiind accesate 2.031.693 pagini; 

 s-au completat şi actualizat postările referitoare la informaţii de interes public; 

 s-au realizat 331 afişe pentru promovarea acţiunilor desfăşurate de birourile şi 

compartimentele Bibliotecii; 

 s-au realizat şi tipărit 3 tipuri de pliante generale (sediu central şi filiale) sau specifice 

unor acţiuni; 

 

o Obiectiv specific 2 – Dezvoltarea serviciilor on-line; 

 Număr sesiuni Catalog online: 68.072 

 Număr referinţe prin e-mail: 719 

 Număr referințe și bibliografii oferite: 57.543 

 

o Obiectiv specific 3 – Completarea catalogului on-line; 

A fost continuată activitatea de completare a catalogului on-line, fiind introduse 27.338 

documente din Colecţiile Speciale. 

 

o Obiectiv specific 4 – Utilizarea creativă a mijloacelor de comunicare media;  

 pe site-ul bjiasi.ro au fost realizate 884 de postări noi şi 377 pagini noi; 

 pe pagina de Facebook Biblioteca.J.Iasi au fost realizate 1561 de postări noi; 

 pe canalul Youtube al Bibliotecii au fost încărcate 106 înregistrări video de la 

diferite acţiuni culturale; 
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o Obiectiv specific 5 – Facilitarea accesului la serviciile de informare. 

 Număr referințe/prelungiri prin telefon: 60.497 

 Număr rezervări de titluri: 6.133 

Evaluarea atingerii acestui obiectiv trebuie să aibă în vedere că, în pofida scăderii a doi 

din patru indicatori (din cauza stărilor de urgență și de alertă din 2020, care au survenit 

independent de dorința sau capacitatea noastră de acțiune), toate obiectivele specifice au fost 

atinse, ba chiar depășite cu mult, fiindcă se referă la capacitatea Bibliotecii de a interacționa 

online și la distanță. 

 

 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:  315.793/671.378, adică 47,03%, față de 48,87% în anul 

2019. Dacă ne raportăm însă la numărul de documente cu acces liber la raft, procentul se 

modifică la 315.793/369.622, adică 85,43%, față de 87,13% în 2019. 

Explicația variației minime a acestui indice în condiții de pandemie rezidă în faptul că 

utilizatorii s-au deplasat de mai puține ori la bibliotecă în fizic, dar au împrumutat mai multe 

documente, pe care, ulterior le-au prelungit prin telefon sau e-mail. 

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

totalul documentelor: 17.715/671.378 adică 2,64%, față de 2,69% în 2019, situație care 

poate fi explicată prin creșterea prețului cărților în condițiile unui buget de achiziții rămas 

constant. 

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

populația municipiului: 671.378/376.180, adică 1,78, față de 1,80 în 2019. Explicația 

acestei scăderi, care se situează sub pragul semnificației, este faptul că în perioada stării 

de urgență, colectivul bibliotecii a folosit timpul suplimentar de lucru pentru o analiză 

atentă a stării de uzură fizică și morală a documentelor, ceea ce a dus la un număr de 

declasări mai mare decât în alți ani. De asemenea, producția editorială și depozitul legal 

s-au situat în 2020 mult sub ceea ce au fost în 2019.   
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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, cea a 

indicelui de dotare, care trebuie să fie de 1 (conf. Legii Bibliotecilor nr. 334/2002, art. 40, 

alin. 13), 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 

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.  

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 

2020. Aceste cifre se regăsesc în capitolul B.2. al prezentului raport. 

 

 Obiectiv general 4 – Dezvoltarea unei culturi organizaţionale care să susţină strategia de 

dezvoltare a bibliotecii – ATINS 

S-a măsurat prin cele 80 de participări la cursuri, conferințe și sesiuni de comunicare și 

prin cei 20 angajați care au urmat cursuri de formare/perfecționare on-line. Sumarul acestor 

acțiuni este prezentat în Anexa 6.  

o Obiectiv specific 1 – îmbunătăţirea şi dezvoltarea competenţelor angajaţilor 

bibliotecii. 

 

 Obiectiv general 5 – asumarea rolului de coordonator al activităţii bibliotecilor publice 

din judeţ – PARȚIAL ATINS 
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o Obiectiv specific 1 – elaborarea şi perfecţionarea continuă a unei Strategii de 

dezvoltare a sistemului de biblioteci publice a judeţului Iaşi; 

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, s-au 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, care trebuie finalizată în 2023, cuprinde 3 faze: 

Faza 1: Elaborarea profilului sistemului biblioteci publice din județul Iași. Colectarea datelor 

și analiza acestora (SWOT) și documentarea în vederea încadrării județului într-un context 

mai larg, regional  

 

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

Iași. 

 

Faza 3: Finalizarea strategiei de dezvoltare și asumarea publică. 

 

Am inițiat faza întâi a strategiei și anume: 

Faza 1 – În cadrul acestei faze am desfășurat următoarele activități: 

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. 

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

larg: în desfășurare. 

Din 94 de biblioteci comunale identificate care au fost consultate în vederea strategiei, 

doar 56 de biblioteci au completat cele 2 formulare de colectare a datelor.  

 

o Obiectiv specific 2 – îndrumarea metodică a bibliotecilor publice din judeţ. 

Au avut loc 2 Zile Metodice în județul Iași, la care au participat 15 din cei 119 

bibliotecari, 21 de invitați, în luna februarie. Apoi s-au limitat deplasările din cauza 

pandemiei, iar coordonarea şi îndrumarea metodică s-au făcut telefonic sau online. 
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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 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.     
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6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management 

 

În luna iunie 2020 (adresă de înregistrare registratura CJ Iași 16.882/02.06.2020), 

la cererea Consiliului Județean Iași, Planul minimal de Management, care cuprinde 10 

programe divizate în 38 de proiecte, a fost revizuit. Revizuirea a avut la bază două 

motive: starea de urgență/alertă care a dus la imposibilitatea implementării unor 

programe, cât și măsura de tăiere a bugetului programelor culturale din luna martie. În 

tabelul următor se poate urmări atât stadiul implementării, cât și mențiuni privind 

proiectele/programele anulate: 

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 ANULAT 

1.4. Biblioteca pentru toți Realizat 

1.5. Hai la film Realizat 

1.6. epub, mobi ANULAT 

2. Biblioteca, actor 

principal al scenei 

culturale ieșene 

2.1. Scriitorii Iașului  Realizat 

2.2. Ora de muzică Realizat 

2.3. Cerneală și celuloid ANULAT 

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 ANULAT 

4.2. Vreau să scriu! ANULAT 

5. Biblioteca în epoca 

digitală 

5.1. www.bjiasi.ro Realizat 

5.2. Digitizarea colecțiilor speciale Realizat 



     BIBLIOTECA  JUDEŢEANĂ  Gh. Asachi  IAŞI                                                                                                                                         Raport de activitate 2020 

 58 

6. Autori: copiii 

6.1. Poveștile Iașului Realizat 

6.2. Poemele Iașului Realizat 

6.3. Revista revistelor școlare  SUSPENDAT 

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 ANULAT 

9.3. Cât de departe e America?  Realizat 

9.4. La Izvoarele Înțelepciunii ANULAT 

10. Festivalul Teodorenii  
10.1. Festivalul Teodorenii  Realizat 

10.2. www.teodorenii.ro Realizat 

 

În anul 2020, Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” a depus două proiecte pentru 

cofinanțare la Administrația Fondului Cultural Național (AFCN), câte unul la cele două 

sesiuni care au fost deschise în lunile martie și septembrie. La sesiunea din martie, 

proiectul depus de bibliotecă (Constelația bibliotecilor 2.0) a avut 87,67 puncte, doar 

primele 11 proiecte au primit finanțare. La sesiunea din septembrie, proiectul depus de 

bibliotecă (Restartăm biblioteca) a fost evaluat cu 84,83 de puncte, ultimul proiect care 

a primit finanțare având 86,50 puncte.  

Au continuat activitățile din cadrul Proiectului transnațional „The Love of 

Reading” ce se desfășoară ca parteneriat strategic între 5 unități școlare și 2 biblioteci 

din 7 ţări, respectiv: coordonatorul proiectului – Gymnasio Kilkis Grecia şi My school 

Italia; IES Aguadulce Spania; Gymnazium Praha Republica Cehă; Gymnasio Latsion 

Cipru; Biblioteca Moravo-Silezia de Cercetare din Ostrava, Republica Cehă şi Biblioteca 

Județeană „Gh. Asachi” din Iaşi din România. 

Proiectul se desfășoară în perioada 1 septembrie 2019 - 31 august 2022 şi 

vizează ca grup ţintă elevi cărora li se prezintă noi oportunități de învățare, adaptate 



     BIBLIOTECA  JUDEŢEANĂ  Gh. Asachi  IAŞI                                                                                                                                         Raport de activitate 2020 

 59 

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 va fi limba 

comună a proiectului. „The Love of Reading” este finanţat de Uniunea Europeană prin 

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

Parteneriate strategice pentru educația în școli (KA201-884F3C0F). 

 

 

7. Proiecte din cadrul programelor 

 

Pe parcursul anului 2020, la nivelul întregii biblioteci, în cadrul programelor şi 

proiectelor cultural-educative pentru publicul larg au fost derulate 140 de activităţi (78 

activități față-în-față și 62 derulate online, pe platforma zoom), însumând 6.284  

participanți (3.285 la cele fizice și 2.999 la cele online) și au fost organizate 107 expoziții 

(98 de expoziții tematice de carte și 9 expoziții de lucrări plastice).  

Pe lângă cele 140 de activităţi, au fost înregistrate 108 video-uri (ateliere creative, 

prelegeri, piese de teatru, conferințe etc.), care au fost postate pe pagina de Facebook și au 

însumat 389,05 ore de vizionare. De asemenea, a fost continuat proiectul care are ca public 

utilizatorii online (O carte pe zi). 

Lista detaliată a activităţilor şi numărul participanţilor sunt centralizate în Anexa 7 

ataşată acestui raport.  

După categoria de vârstă, situaţia participanţilor la activităţile derulate față-în-față din 

cadrul programelor și proiectelor educative se prezintă astfel: 
 

Categoria de vârstă/ Public 

ţintă 

Nr. 

participanţi 

2018 

Nr. 

participanţi 

2019 

Nr. 

participanţi 

2020 

0-6 ani 2.382 1.277 139 

7-14 ani 9.763 7.632 726 

15-24 ani 6.850 8.119 1.952 

25-64 ani 6.199 5.272 206 

65 ani şi peste 765 1.216 262 

Total 25.959 23.516 3.285 
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Din luna martie, toate activitățile cultural-educative destinate publicului s-au desfășurat 

în mediul online: pe platforma zoom sau live-uri/înregistrări postate pe pagina de facebook, 

site și canalul de youtube.  

 

 

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

 

În anul 2020, toate târgurile și festivalurile la care Biblioteca Judeţeană era invitată în 

fiecare an au fost anulate.  
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F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare 
a instituţiei 

 

 

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

Buget 2020 

Buget local 

                                                                                                                                        -lei- 

Denumirea indicatorilor Prevederi iniţiale 

Total buget local, din care: 8.615.000 

Secțiunea de funcționare 8.541.000 

                   Titlul I -  Cheltuieli de personal 6.656.000 

                   Titlul II - Cheltuieli cu bunuri și servicii 1.799.000 

                  Titlul XI - Alte cheltuieli, din care:                                  86.000 

Cod indicator 59.40 - Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate  
86.000 

Secțiunea de dezvoltare 74.000 

Buget local 74.000 

  
 

Venituri proprii 

Total venituri proprii, din care: 17.000 

Secţiunea de funcționare 17.000 

Cod indicator 33.10.50 - Alte venituri din prestări de servicii și alte 

activități 
8.000 

Cod indicator 35.10.50 - Alte amenzi, penalități și confiscări 8.000 

Cod indicator 36.10.50 - Alte venituri 1.000 

Total cheltuieli din venituri proprii, din care: 17.000 

Titlul II - Bunuri si servicii (cod indicator 20) 17.000 
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2. Număr 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. 
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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: 

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 2020. 

Nr. Categorie Realizat Propus 

1 Utilizator înscris 40.610 37.000 

2 Utilizator activ 12.755 16.430 

3 Vizite directe 167.141 265.000 

4 Vizite la distanţă 94.746 21.900 

5 Vizite virtuale 220.273 214.500 
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3. Analiza programului minimal realizat 

 

Planul minimal de management pentru perioada 2018-2023 cuprinde 10 

programe divizate în 38 de proiecte. În urma revizuirii din luna iunie, au fost eliminate 8 

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. 

 

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 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 2020, activităţile de recreere 

pentru locatarii acestor cămine au avut 

forma unor prelegeri pe diferite teme 

(„Mica Unire”, „Carte și muzică 

grecească”) și proiecții de filme artistice/ 

piese de teatru. Activitățile au fost 

suspendate în luna martie. 
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Participanţi: 27 la o activitate derulată la Căminul pentru persoane vârstnice 

„Sfinții Împărați Constantin și Elena” și 19 participanți la o activitate derulată pe 

platforma zoom. 

 

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 2020, partenerii principali ai 

acestui proiect au fost: Asociația Club 

Kiwanis Iași Team, Asociația „Sprijin și 

Dezvoltare” Brașov și Asociația ROIS Iași. 

Activitățile derulate au avut ca public țintă 

elevi de la Școala Gimnazială Specială 

„Constantin Păunescu” Iași, Colegiul 

Tehnic „Ion Holban” Iași, copii și tineri 

aflați în centrele DGASPC Iași și seniori de la Căminul de bătrâni „Abos Care” din Iași. 

Exemple de activități: O vizită a cărților la seniori, Și bătrânii iubesc poveștile!, 

Îndrăgostește-te de o carte, Lectura – un mărțișor al sufletului, workshop-ul „Lectura și 

sănătatea”, Octombrie poetic. 

Participanţi: 200 la 3 activităţi față-în-față și 121 la 3 activități derulate pe 

platforma zoom. 

 

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

târguri și festivaluri care se desfășoară în Iași.  

În 2020, toate târgurile și festivalurile la care Biblioteca Gh. Asachi participa an de 

an, au fost anulate, motiv pentru care acest proiect a fost eliminat din Planul minimal. 
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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 interacti-

ve etc. În acest proiect se desfășoară Info.Biblioteca: 

Viață – Anticorupție - Libertate” (VAL) și Eurodesk: 

Cine? Ce? De ce? Pentru ce? și tururi ghidate. 

Participanți: 735 la 20 de activităţi față-în-

față, 433 la 7 activități derulate pe platforma zoom 

și au fost realizate 38 de înregistrări video de 

ateliere creative (Pictura ca experiment – 8 episoade, 

Origami cu Roxana – 16 episoade, Teatrul de acasă – 5 

episoade, Cercul virtual de chimie – 6 episoade, Atelie-

rul de artă vizuală „Vara Creativă” – 2 episoade), care 

au înregistrat 5379 minute de vizionare (date colectate în perioada 3-7 ianuarie 2021). 

 

1.5. „Hai la film” își propune dez-

voltarea colecției de filme și organizarea de 

manifestări tematice în cadrul spațiului de 

vizionare de la Filiala „Ion Creangă”.  

În 2020 au avut loc patru proiecții în 

lunile ianuarie și februarie. Din luna 

martie, proiectul a fost suspendat și apoi 

eliminat din Planul minimal. 

Participanți: 115 la 4 proiecții. 

 

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. 

Din cauza constrângerilor financiare apărute, proiectul a fost eliminat din Planul 

minimal. 
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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. 

 Sub umbrela acestui proiect au avut 

loc întâlnirile lunare ale membrilor 

Asociației Literare „Păstorel” („Poemele 

vinului și ale iubirii”), lansarea volumului 

„Străinul din Țara Marelui Nimic” de 

Gabriel Klimowicz, omagierea poetului 

Mihai Eminescu la 170 de ani de la 

naștere (În semn de prețuire... Mihai 

Eminescu, Eminescu și preșcolarii, Veșnicia eminensciană la Iași, Inimă eminesciană, Dor 

de Eminescu..., Eminescu neuitat) și Zilele Filialei „Mihail Sadoveanu”. Activitățile s-au 

derulat atât față în față, cît și online. 

Participanţi: 359 la 10 de activităţi față-în-față, 46 la 2 activități derulate pe 

platforma zoom. 

 

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”.  
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Particularitatea proiectului face ca implementarea să fie destul de dificilă în 

condițiile actuale. În 2020 au avut loc 2 față-în-față (Mica Unire și Mărțișor muzical)  și 2 

activități online (Ziua Copilului și Concert pian susținut de Cristina Răducanu).  

Participanți: 71 copii la 2 de activităţi față-în-față și 122 la 2 activități 

derulate pe platforma zoom. 

 

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

filme şi romanele care le-au inspirat. 

Proiectul a fost suspendat și apoi eliminat din Planul minimal. 

 

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: „Istoria 

Iașului prin obiectiv”, „Tradițiile 

Pedagogiei – Modele de actualitate”, „9 și 

10 Mai în Istoria României”, „Mărturii 

peste timp” – Activitatea de detecție și 

pasiunea de colecționar, Uniforme militare 

în timpul Primului Război Mondial, Medalii 

și insigne, Pământul oferă mărturii.  

Participanți: 115 la 3 activităţi față-în-față, 191 la 3 activități derulate pe 

platforma zoom și au fost realizate 5 înregistrări video de ateliere creative (Mărturii 

peste timp – 5 episoade), care au însumat 1024 minute de vizionare (date colectate în 

perioada 3-7 ianuarie 2021). 

 

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.  

În 2020, activitățile au avut loc exclusiv online și s-au derulat pe pagina de 

Facebook a bibliotecii. Au fost realizate două înregistrări (Manuale școlare din secolul al 
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XIX-lea în colecțiile bibliotecii, Atelierul 

„Tehnică, muzicalitate, sensibilitate”) și o 

transmisiune live cu o temă de actualitate: 

Rezistăm infodemiei. 

Participanți: 3 înregistrări video 

care au însumat 957 minute de 

vizionare (date colectate în perioada 3-7 

ianuarie 2021).  

 

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 etc., iar principalii beneficiari 

sunt elevii de liceu. În acest proiect s-au 

derulat următoarele activităţi:  Ziua 

Mondială a Zonelor Umede, Ziua Mondială 

a Păsărilor Migratoare, Ziua Chimistului 

Militar, Ziua Mondială a Biodiversității, 

Ziua Mondială a Mediului, Matematica pe 

înțelesul tuturor și proiectul „Om, mediu, 

alimentație, sănătate ș.a. Parteneri tradiționali au fost: Agenția pentru Protecția Mediului 

Iași, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” – Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția 

Mediului „Cristofor Simionescu”, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară 

„Ion Ionescu de la Brad” Iași, Asociația „Idei pentru mileniul trei”, ApaVital SA Iași și 

unități de învățământ preuniversitar.  
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Participanţi: 462 la 7 activităţi față-în-față, 892 la 7 activități derulate pe 

platforma zoom și a fost realizată o înregistrare video despre păsările migratoare, care 

a însumat 695 minute de vizionare (date colectate în perioada 3-7 ianuarie 2021). 

 

3.2. „Viață și spiritualitate” are ca scop oferirea unui cadru de întâlnire pentru 

membrii comunităţii interesaţi de informaţii din zona curentelor spirituale contemporane. 

Majoritatea activităților din acest proiect se derulează în parteneriat cu Federația 

Comunităților Evreieşti din România – Cultul Mozaic – Comunitatea Iași, Comunitatea 

Elenă Iaşi, Filiala Uniunii Elene din România, U.A.R. – Uniunea Armenilor din România – 

Sucursala Iași și Lectoratul de neogreacă din cadrul Facultății de Litere. Proiectul s-a 

concretizat prin susținerea unor prezentări, prelegeri și workshop-uri: Punți de suflet 

româno-israieliene, Ziua Ierusalimului, Ziua Europeană a Culturii Iudaice – In Memorian 

Liviu Moscovici, Ziua Greciei – To Megalo 

Ohi, Crăciun eleno-român, Costume 

tradiționale grecești, Ziua Limbii Elene, 

„Eminescu fără frontiere”: poezia 

eminesciană în română, engleză și greacă, 

workshop-urile: Drumuri către viață: 

facultatea sau cariera?,  Ești ceea ce 

gândești! etc.  

Participanţi: 107 la 3 activităţi față-în-față, 307 la 8 activități derulate pe 

platforma zoom și a fost realizată o transmisiune live, a cărei înregistrare a însumat 

689 de minute de vizionare (date colectate în perioada 3-7 ianuarie 2021). 

 

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 2020, 40 de voluntari au fost implicați în cca 110 activități. Cel mai relevate 

activități organizate exclusiv cu sprijinul voluntarilor sunt: Atelierele de origami, 

pictură, artă vizuală, cercul virtual de chimie, Poveștile Bunicii etc. Voluntarii implicați în 

aceste programe sunt elevi, studenți și pensionari, dar și specialiști din diferite domenii 

(istorici, psihologi, universitari). 

Participanți: 40 de voluntari implicați în cca 110 activități susținute de ei. 
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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 2020, proiectul a fost completat cu 366 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 98. 

 

3.5. „Și eu scriu despre cărţi” este un proiect de stimulare a lecturii.  

În 2020, în cadrul acestui proiect s-

au desfășurat două concursuri: Concursul 

de recenzii destinat cititorilor bibliotecii 

(cinci ediții) și Concursul Regional de 

recenzii de carte „Popas Literar” destinat 

persoanelor private de libertate din trei 

centre de detenție: Iași, Vaslui și Botoșani, 

fiind realizat în parteneriat cu 

Penitenciarul Iași. În ambele cazuri, lucrările au fost trimise pe e-mail. 

Participanți: 69 de participanți la 6 activități. 

 

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 2020, proiectul s-a concretizat prin ample activități, de 

la lecții nonformale pe anumite teme la sesiuni de citit cu voce tare, precum: „Arta pe 

înțelesul tuturor”, Poveștile Bunicii, Ziua Mondială a Cititului cu Voce tare etc. 

 Participanți: 450 la 9 activităţi față-în-față, 67 la 2 activități derulate pe 

platforma zoom și a fost realizată o înregistrare, care a însumat 47 de minute de 

vizionare (date colectate în perioada 3-7 ianuarie 2021). 
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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 2020, cursul a avut doar două 

întâlniri, proiectul fiind suspendat odată 

cu instituirea stării de urgență/alertă. 

Participanți: 49 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.  

Proiectul a fost suspendat și apoi eliminat din Planul minimal. 

 

 

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 2020 au fost realizate 884 de postări noi şi 377 pagini noi, iar în catalogul 

electronic de publicații eBibliophil au fost introduse descrierile și copertele a 3596 de 

volume nou intrate în colecțiile bibliotecii. 

Privitor la îmbunătăţirea funcţionalităţii site-ului s-au realizat următoarele: 

 revizuirea şi îmbunătăţirea condiţiilor de acces a personalului Bibliotecii 

şi securizarea accesului extern în zona publică a site-ului; 
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 update-uri de securitate şi 

protecţie periodice pentru 

platforma WordPress 

utilizată ca suport al site-

ului;  

 s-a realizat 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; 

 s-a realizat optimizarea site-ului bjiasi.ro 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 – a site-ului 

– şi s-au îmbunătăţit cele existente; 

 s-au executat permanent actualizări ale site-ului bjiasi.ro, 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. 

În 2020, site-ul bjiasi.ro a înregistrat 149.459 vizite, vizitatori unici 74.991, fiind 

consultate 1.330.131 pagini, iar catalogul electronic eBibliophil a înregistrat 68.482 

accesări, din care 25.606 vizitatori unici, fiind accesate 2.031.693 pagini. 

 

5.2. „Digitizarea colecțiilor speciale” are în vedere punerea la dispoziția 

publicului, în format digital, a partiturilor, albumelor și înregistrărilor de pe discurile de 

vinil ale bibliotecii.  
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În 2020 s-a continuat activitatea de 

digitizare a cărţilor, discurilor și 

diapozitivelor, rezultând:  

– 25 volume digitizate – 11.174 

fișiere imagine prelucrate; 

– 508 discuri – 6.173 fișiere audio în 

format mp3, completate cu metadate; 

– 1.095 fișiere imagine prelucrate 

(coperte și descrieri); 

– 3.596 coperte de carte nou intrată în bibliotecă, pentru completarea catalogului 

on-line; 

– 3.596 fișiere sumar abstract la monografiile nou intrate. 

 

 

6. „Autori: copiii” reunește toate concursurile și demersurile bibliotecii dedicate 

stimulării creativității celor mai tineri dintre utilizatori. 

  

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 2020 au trimis creații în proză 37 de elevi, care au fost 

publicate în antologia cu același titlu, la editura Asachiana a 

Bibliotecii. Volumul are 114 pagini și ISBN 978-606-9047-18-7. 

 

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 2020, creațiile celor 28 de elevi au fost publicate în 

antologia cu același titlu, la editura Asachiana a Bibliotecii. 

Volumul are 76 de pagini și ISBN 978-606-9047-15-6. 
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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.  

Din cauza situației epidemiologice și a desfășurării orelor online, nu am putut intra 

în posesia revistelor școlare și multe dintre ele nici nu au apărut, astfel că proiectul a fost 

suspendat. 

 

6.4. „Scriu în culori” stimulează creația plastică a copiilor.  

În 2020, în acest proiect au fost 

derulate trei concursuri: unul de desene și 

două de fotografie, tematica fiind 

inspirată de situația actuală: Concursul de 

desene „Copiii și izolarea”, Concursul de 

fotografie cu telefonul mobil „Lumini și 

umbre” și Concursul de fotografie 

„Biblioteca și florile”. 

Participanți: 38 la Concursul de desene și 45 la cele două concursuri de 

fotografii derulate pe e-mail. 

 

 

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.  
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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”, ambele numere cuprinzând 42 de articole semnate de 

universitari, doctoranzi, cercetători, profesori din învățământul preuniversitar, scriitori, 

publiciști și de personalul de specialitate din biblioteci publice, școlare și universitare. 

În anul 2020 au fost publicate două numere (numărul 12 – 177 de pagini și 

numărul 13– 187 de pagini), cel de-al doilea fiind lansat în cadrul ediției a VII-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 2020 au fost realizate trei calendare: 

 „Personalități ieșene. Aniversări și comemorări 

2021”, ISBN 978-606-9047-09-5 (198 p.); 

 „Calendar cultural 2021”, ISBN 978-606-9047-14-

9 (224 p.); 

 „Scriitori și publiciști ieșeni contemporani. 

Aniversări și comemorări. 2021”, ISBN 978-606-

9047-06-4 (134 p.).  

 

8.3. „Winter Wonderland” este o broșură anuală realizată pe trei secțiuni, care 

cuprinde rezultatul celei de-a X-a ediţii a Concursului de creaţie literară în limba engleză 

cu acelaşi titlu, organizat de Compartimentul American Corner. În 2020 la acest concurs 
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au participat 93 de elevi de ciclul primar, gimnazial și liceal. Cele trei secțiuni au 36 p. , 

60 p. și 44 pagini. 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 2020, în cadrul acestui proiect s-au desfășurat următoarele:  

Pe platforma zoom a avut loc 

webminarul „Dezvoltarea culturii 

organizaționale în biblioteci în contextul 

COVID-19”, la care au participat 

bibliotecari din toată țara. Numărul 

înscrierilor a depășit așteptările (271 de 

persoane au accesat zoom), astfel că 

întâlnirea a fost transmisă și live, pe 

pagina de facebook. Tot în acest proiect a 

fost transmisă live o conferință susținută de specialiști universitari cu ocazia Zilei Ariei 

Naturale Protejate „Poiana cu Schit”. 

Participanți: 271 la o activitate derulată pe platforma zoom. Cele patru 

videouri au acumulat 5230 de minute de vizionare (date colectate în perioada 3-7 

ianuarie 2021). 

 

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 2020, în cadrul acestui proiect au fost editate 

următoarele volume: 

Un veac în slujba comunităţii: Biblioteca Judeţeană 

„Gheorghe Asachi”, ISBN 978-606-9047-19-4, 234 p.; 

Dumitru Şerban, Memoria oraşului, vol. III - „Filoane etnice 

în istoria Iaşului: interviuri”, ISBN gen 978-606-94358-7-8, ISBN 

vol. 3: 978-606-9047-16-3, 222 p. 
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Tradiții din Zona Moldovei. Tradițiile Iașului, ISBN 978-606-9047-11-8, 44 p.; 

Dumitru Şerban, Dialog cu istoria: interviuri, vol. I, ISBN gen. 978-606-9047-17-0, 

ISBN vol. 1: 978-606-9047-21-7, 248 p.;  

Istorie, ficţiuni, istorii ficţionale, Ed. a 2-a, coordonator Constantin Dram, ISBN 978-

606-9047-20-0, 236 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.  

În 2020, în cadrul acestui proiect 

s-au desfășurat o serie de activități sub 

genericul „Tradițiile Iașului”. Proiectul a 

fost finalizat prin editarea unei broșuri la 

care au contribuit elevi și cadre didactice 

de la Colegiul Tehnic „I. C. Ștefănescu” și 

Colegiul Tehnic „Ion Holban”, membrii 

Asociației „Ciurbeștenii” și studenți de la 

Universitatea Națională de Arte „George 

Enescu” din Iași. Broșura poate fi descărcată gratuit de pe site-ul bibliotecii. De 

asemenea, tot în acest proiect a fost transmis Concertul de colinde Kalando-Eleno-

Române și au avut loc întâlniri pe diferite teme. 

Când a fost posibil au fost amenajate expoziţii tematice de carte, lucrări plastice 

sau de obiecte tradiţionale. Partenerul tradiţional al proiectului este Asociaţia 

Ciurbeştenii.  

Participanţi: 248 la 4 activităţi față-în-față, 18 la o activitate derulată pe e-

mail și o înregistrare care a însumat 1985 de minute de vizionare (date colectate în 

perioada 3-7 ianuarie 2021). 
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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.  

Proiectul a fost suspendat și apoi eliminat din Planul minimal. 

 

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.  

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, Today a reader, 

tomorow a leader, Concursuri de creație în 

limba engleză, Study Opportunities in 

USA, prezentări burse Fulbright, 

prezentare burse pentru elevi, videoconferințe, întâlniri cu reprezentanți ai Ambasadei 

SUA la București etc. 

Participanţi: 249 la 6 activităţi față-în-față și 189 la 6 activități derulate pe 

platforma zoom. 

 

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.  

Proiectul a fost suspendat și apoi eliminat din Planul minimal. 
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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. 

Ediția din 2020, a VII-a, s-a desfășurat sub genericul „100 de ani de la înființarea 

bibliotecii publice a Iașului”. Toate activitățile s-au desfășurat exclusiv online: 

concursuri pe e-mail, întâlniri pe platoforma zoom sau google classroom, transmisiuni 

live sau înregistrări video pe pagina de facebook a bibliotecii. În cele două zile, respectiv 

8 și 9 decembrie 2020, pagina de facebook și canalul de youtube au fost încărcate cu 51 

de videouri.  

Programul festivalului a cuprins 

conferințe, prelegeri, dezbateri, recitaluri, 

teatru, scenete susţinute de elevi, 

Concursul de creaţie plastică „Biblioteca 

viitorului”, Concursul de scrisori vintage 

„Scrisorile bibliotecii”, Concursul de 

fotografie „Toamna Teodorenilor și 

cartea”, Concursul de traducere și 

retroversiune, dar și alte concursuri 

literare pentru elevi (de scriere creativă, de desene), lansări de carte, expoziţii tematice 

de carte virtuale ș.a. Concursul de prezentare a rețetelor tradiționale moldovenești 

„Cămara lui Păstorel” a fost transformat într-un atelier de schimb de bune practici 

intitulat „Cum am învățat să fac conserve” și care s-a derulat pe platforma zoom. 

Participanţi: 123 la 6 activități derulate pe platforma zoom/google 

classroom și 51 de înregistrări video/transmisiuni live, care au însumat 6532 de 

minute de vizionare (date colectate în perioada 3-7 ianuarie 2021). 

 

10.2. www.teodorenii.ro presupune actualizarea site-ului festivalului „Teodorenii” 

și completarea cu materiale despre desfășurarea acțiunilor.  

 

10.3. Centenarul Bibliotecii, un eveniment care ar fi trebuit să se concretizeze 

printr-un simpozion național, a cuprins câteva activități inedite. Una dintre ele, „Studii 
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de Stemă pentru o sută de ani de Bibliotecă Județeană” s-a derulat sub forma unui atelier 

coordonat de Sorin Iftimi, istoric și muzeograf la Complexul Muzeal Național Moldova 

Iași, în cadrul căruia studenți de la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din 

Iași au schițat și realizat o stemă relevantă pentru activitatea bibliotecii. O altă activitate 

a constat într-o serie de prelegeri despre valorile de patrimoniu ale bibliotecii și despre 

rolul înaintașilor în inaugurarea de acum 100 de ani. 

Participanți: 7 studenți la atelierul de schițat stema și 3 înregistrări postate pe 

pagina de facebook, care au acumulat 805 minute de vizionare. 
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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:  

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

la a opta ediție, care a avut ca perioadă de desfășurare 30 septembrie – 4 octombrie 

2020.  În zilele de 1 și 2 octombrie, Biblioteca Gh. Asachi a participat cu un stand la 

evenimentul „Banda desenată românească”, organizat în Grădina Institutului Cultural 

Francez, ocazie cu care a prezentat revista „Harap alb continuă” (HAC). 

Participanţi: 58 de vizitatori. 

 

„Zoom-zet de vacanţă” a înlocuit „Biblioteca de vacanță”, a cărui activități se 

bucurau de o mare popularitate în rândul copiilor și al părinților. Atelierele au fost 

filmate și postate pe pagina de facebook și pe canalul de youtube ale bibliotecii. În total 

au fost înregistrate 38 de videouri cu ateliere creative: origami, pictură, artă vizuală, 

experimente de chimie etc. 

Participanţi: 38 de înregistrări care au acumulat 5379 de minute de vizionare. 

 

În 2020 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 Mediului, Ziua 

Mondială a Păsărilor Migratoare, Ziua 

Mondială a Zonelor Umede, Ziua 

biodiversității, Ziua Limbii Elene, Ziua 

Chimistului Militar, Ziua Mondială a Mediului ș.a. 

 

O privire amplă asupra tuturor activităților pentru public derulate în anul 2020 

poate fi observată în tabelul de mai jos: 
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Titlu Program Titlu Proiect 

Față-în-față Zoom/e-mail 
Înregistrări 
Facebook 

Nr. 
activități 

Nr. 
participanți 

Nr. 
activități 

Nr. 
participanți 

Nr. 
înregistrări 

Nr. 
minute 

vizionare 

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

1.1. O carte 
pentru vârsta a 
treia 

1 27 1 19 - - 

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

3 200 3 121 - - 

1.3. Biblioteca ta eliminat din planul minimal în urma rectificării 

1.4. Biblioteca 
pentru toți 

24 795 7 433 38 
5379 
min. 

1.5. Hai la film 4 115 - - - - 

1.6. epub, mobi eliminat din planul minimal în urma rectificării 

2. Biblioteca, 
actor principal al 
scenei culturale 
ieșene 

2.1. Scriitorii 
Iașului 

10 359 2 46 - - 

2.2. Ora de 
muzică 

2 71 2 122 - - 

2.3. Cerneală și 
celuloid 

eliminat din planul minimal în urma rectificării 

2.4. Provocările 
culturii 

3 115 3 191 5 
1024 
min. 

2.5. Nocturna 
Bibliotecilor 

- - - - 3 957 min. 

3. Biblioteca și 
comunitatea 

3.1. Intersecții 7 462 7 892 1 695 min. 

3.2. Viață și 
spiritualitate 

3 107 8 307 1 689 min. 

3.3. 
Voluntar@BJIași 

40 voluntari activi în anul 2020 

3.4. O carte pe zi 366 volume prezentate 

3.5. Și eu scriu 
despre cărți 

- - 6 69 - - 

3.6. Să înțelegem 
ce citim 

8 450 2 67 1 47 min. 

4. Cursuri 
pentru 
comunitate 

4.1. Senior IT 2 49 - - - - 

4.2. Vreau să 
scriu! 

eliminat din planul minimal în urma rectificării 

5. Biblioteca în 
epoca digitală 

5.1. www.bjiasi.ro 884 de postări noi şi 377 pagini noi 

5.2. Digitizarea 
colecțiilor speciale 

– 25 volume digitizate – 11.174 fișiere imagine prelucrate; 

– 508 discuri – 6.173 fișiere audio în format mp3, completate cu 
metadate; 

– 1.095 fișiere imagine prelucrate (coperte + descrieri); 

– 3.596 coperte de carte nou intrată în bibliotecă, pentru completarea 
catalogului on-line; 

– 3.596 fișiere sumar abstract la monografiile nou intrate. 
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Titlu Program Titlu Proiect 
Față-în-față Zoom/e-mail 

Înregistrări 
Facebook 

Nr. 
activități 

Nr. 
participanți 

Nr. 
activități 

Nr. 
participanți 

Nr. 
înregistrări 

Nr. 
minute 

vizionare 

6. Autori copiii 

6.1. Poveștile 
Iașului 

- - 1 37 - - 

6.2. Poemele 
Iașului 

- - 1 28 - - 

6.3. Revista 
revistelor școlare 

eliminat din planul minimal în urma rectificării 

6.4. Scriu în culori 1 38 2 45 - - 

7. Coordonarea 
metodică a 
activității 
bibliotecilor 

7.1. ProBiblioteca 
 

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

 

8. Biblioteca 
județeană, 
centru editorial 
și de cercetare 

8.1. Revista 
Asachiana 

2 numere tipărite și online 

8.2. Calendar 
Cultural 

online și electronic 

8.3. Winter 
Wonderland 

3 părți/ format tipărit, online și pdf. 

8.4. Conferințele 
BJ Iași 

- - 1 271 5 
5230 
min. 

8.5. Cărțile BJ Iași 11 publicații cu ISBN/ISSN 

9. Biblioteca 
județeană Iași, 
în România și în 
lume 

9.1. Carte și 
tradiție 
românească 

4 248 1 18 1 
1985 
min. 

9.2. Carte 
românească 
pretutindeni 

eliminat din planul minimal în urma rectificării 

9.3. Cât de 
departe e 
America? 

6 249 6 189 - - 

9.4. La Izvoarele 
Înțelepciunii 

eliminat din planul minimal în urma rectificării 

10. Festivalul 
„Teodorenii”  și 
Centenarul 
Bibliotecii 
Județene „Gh. 
Asachi” Iași, 
1920-2020 

10.1. Festivalul 
Teodorenii 

 

10.2. 
www.teodorenii.ro 

- - 6 123 51 
6532 
min. 

10.3. Centenarul 
Bibliotecii 

- - 3 21 3 805 min. 

TOTAL 78 3285 62 2999 108 
389,05 

ore 
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Proiecte cu finanțare 

 

În 2020 a continuat implementarea Proiectului 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 

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 



     BIBLIOTECA  JUDEŢEANĂ  Gh. Asachi  IAŞI                                                                                                                                         Raport de activitate 2020 

 86 

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). 
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Concluzii 

 

Anul 2020, cel al Centenarului Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași, a fost de 

departe cel mai complicat an din ultimul deceniu și poate chiar din toată perioada postbelică. 

Pandemia de Sars-Cov 2 a impus reajustări și limitări greu de imaginat pe timp de pace, de la 

consemnarea cetățenilor în case, la spaima de boală. De asemenea, a fost cel de-al treilea an 

consecutiv în care Autoritatea nu a alocat nici măcar un leu la capitolul bugetar Investiții. Este 

deci normal ca, în încheierea acestui raport, să prezentăm și aspecte care nu sunt cuprinse în 

modelul stabilit prin Contractul de Management. Ne vom limita la două aspecte. 

Primul se referă la activitățile desfășurate de angajații Bibliotecii în timpul perioadei 

de urgență, care a impus încetarea activității cu publicul, subiect ce a suscitat numeroase 

controverse în spațiul public și în cel administrativ. În acest scop, am întocmit un tabel care se 

poate consulta în Anexa 9. 

Cel de-al doilea aspect a fost grija pentru angajați și pentru utilizatori. În anul 2020, în 

cadrul Bibliotecii nu a existat nici un focar de Sars-Cov 2, nu s-a raportat nici o infectare la 

sediul instituției noastre, cazurile răzlețe fiind rezultatul contaminării în alte locuri, adică în 

familie, în mijloacele de transport în comun etc. Acest lucru a fost întărit și de cele două 

controale ale DSP Iași, care au identificat doar îmbunătățiri minore ale măsurilor pe care 

managementul Bibliotecii le luase deja. De menționat este și faptul că toate cheltuielile cu 

gestionarea situației generate de pandemie (dezinfectanți, măști, plexiglas etc.) au fost făcute 

fără vreo cerere de suplimentare a bugetului, prin realocarea unor sume de la alte capitole 

bugetare.  (Anexa 10). 
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ANEXE 

 

1. Acorduri de parteneriat – 2020 

2. Publicitarea activităţilor Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” Iaşi 

3. Reflectarea activităţii Bibliotecii Judeţene Iaşi în presa scrisă, în mediul online şi 

în audio-vizual 

4. Extrase din presa scrisă – 2020 

5. Decizii de reglementare internă 

6. Participări la cursuri, conferințe și sesiuni de comunicare 

7. Centralizatorul activităţilor din cadrul proiectelor şi programelor 

8. Formularul Cult.1 – 2020 

9. Activitățile desfășurate de angajații Bibliotecii în timpul perioadei de urgență 

10. Cheltuielile cu gestionarea situației generate de pandemie 

  


