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În temeiul prevederilor Codului administrativ al României, aprobat prin OUG 57/ 

2019, și în temeiul prevederilor Legii bibliotecilor nr. 334/2002, cu modificările și 

completările ulterioare, Biblioteca Județeană ”Duiliu Zamfirescu” Focșani – Vrancea este 

o bibliotecă de drept public de tip enciclopedic, de rang județean, și funcționează în 

subordinea Consiliului Județean Vrancea, pe baza regulamentelor proprii aprobate de 

acesta. Finanțarea Bibliotecii Județene ”Duiliu Zamfirescu” Focșani – Vrancea se realizează, 

conform legii, din subvenții din bugetul de stat, prin bugetul Consiliului Județean Vrancea. 

Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea face parte, alături de celelalte 

biblioteci județene, din sistemul național de biblioteci. 

Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, parte a sistemului național de 

biblioteci, este instituția publică infodocumentară de rang județean, specializată în 

stocarea informației de tip enciclopedic pe toate tipurile de suport și în difuzarea 

acesteia, conform legii și a regulamentelor proprii, către orice categorie de public. 

Asigură accesul gratuit și nediscriminatoriu la informație, stimulează curiozitatea 

intelectuală, creativitatea și competiția, contribuie la educația și formarea continuă a 

membrilor comunității vrâncene. Prin garantarea dreptului la cunoaștere, Biblioteca 

Județeană promovează principiile democrației, schimbul de idei și de valori culturale, 

favorizând egalitatea șanselor și includerea socială. 

Dincolo de funcţia de depozitar al documentelor, Biblioteca Judeţeană „Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea răspunde nevoilor culturale ale comunităţii prin programe şi 

proiecte specifice, promovând totodată repere culturale într-o societate dinamică. Toate 

acestea sunt necesare şi fireşti pentru orice societate care doreşte să-şi păstreze, să-şi cultive 

şi să-şi afirme identitatea culturală. 

În anul 2019, instituția noastră, aflată și ea într-un proces de schimbare și de 

adaptare la realitățile socio-culturale continue ale societății informaționale, a realizat diferite 

activități biblio-culturale, cu adresabilitate largă, având drept centru de greutate, 

Târgul de carte, la a XIV-a ediție, și Proiectul „Sărbătoarea latinității”.  

Cu ocazia Târgului de carte, instituția noastră a avut ca invitați importante delegații 

din Italia și din Republica Moldova, compuse din: 
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- d-nul Claudio Gambino, Primarul orașului Borgaro-Torinese; 

- d-na prof. Sandra Rainero, Director al Bibliotecii Civica „Gianni Rodari” din 

Borgaro-Torinese; 

- d-na prof. Lucrezia Russo, Director al Institutului Comprensivo „Eduardo 

Defassi” din Borgaro-Torinese; 

- D-nul Eugenio Bertuol, responsabil cultural în cadrul Primăriei Borgaro-Torinese; 

- d-na Barbara Ongari, profesor al Institutului Comprensivo „Eduardo Defassi” din 

Borgaro-Torinese; 

- d-na prof. dr. Natalia Elinoiu, președinte al Asociației Dacia din Rivoli și al 

Federației Asociațiilor Române și Moldovenești din Piemonte; 

- d-na Mariana Grădinaru Iacob, președinte al Asociației Dacia din Borgaro-

Torinese; 

- d-na Lilia Gamarța, Șef Filiala „Ștefan cel Mare” a Bibliotecii Municipale din 

Chișinău; 

- d-na Aliona Nosatîi, Șef Filiala „Nicolae Titulescu” a Bibliotecii Municipale din 

Chișinău. 

În cadrul Proiectului „Sărbătoarea latinității”, instituția noastră a organizat o serie 

de întruniri ale delegației cu oficialitățile județului Vrancea, pentru stabilirea unor legături în 

vederea unor viitoare proiecte, precum și activități culturale și educative, dedicate membrilor 

comunității. Am avut ca parteneri, în desfășurarea acestui proiect, Consiliul Județean  

Vrancea, Primăria Municipiului Focșani, Primăria orașului Odobești, Casa de Cultură „C-tin 

C. Giurescu” Odobești, Liceul Teoretic „Duiliu Zamfirescu” Odobești. 

Majoritatea activităților desfășurate de instituția noastră în anul 2019 au fost 

desfășurate sub egida Anului cărții în România. 

În conformitate cu prevederile Legii bibliotecilor 334/2002, art. 40, pct. 8, lit. d, 

OMFP nr. 2861/2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și Legea nr. 

82/1991 – Legea contabilității (republicată), în anul 2019 a fost necesară efectuarea verificării 

fondurilor de documente (inventariere) a gestiunilor.  

Conform art. 40, pct. 8, lit. d din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, verificarea 

fondurilor de documente (inventariere) se realizează o dată la 10 ani, în cazul bibliotecilor 

care au un fond de documente cuprins între 100.001 – 1.000.000 de u.b.  
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Ultima activitate de verificare a fondurilor de documente (inventariere) la Biblioteca 

Județeană „Duiliu Zamfirescu” s-a realizat în anul 2009. 

Perioada de verificare a fondurilor de documente, pe secții: 

- Filiala Sud – 11 - 22 martie 2019; 

- Sala de Lectură și Internet. Centrul de Limbi Străine. Centrul de Formare:  

1 aprilie – 17 mai 2019; 

- Secția pentru Copii și Tineret: 1 – 19 iulie 2019; 

- Secția de Imprumut la domiciliu. Periodice. Sala de Artă. Carte Veche. Colecții 

Speciale: 1 august – 13 septembrie 2019; 

În perioadele respective, secțiile Bibliotecii au fost închise pentru utilizatori. 

Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

Viziune. Misiune. Valori 

Viziune 

Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea trebuie să devină instituţia publică 

pe care să o cunoască întreaga comunitate şi care să deţină resursele pentru informare, 

cunoaştere, lectură, creativitate şi dezvoltare personală, necesare şi dorite de orice membru al 

comunităţii vrâncene. 

Misiune 

Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea va asigura comunităţii vrâncene, 

în mod gratuit şi nediscriminatoriu, toate resursele necesare pentru accesul liber, inovativ şi 

creativ, la colecţii şi servicii de calitate, îmbunătăţind continuu gradul de satisfacere a  

exigenţelor utilizatorilor. 

Valori 

Activităţile bibliotecii sunt inspirate şi se fundamentează pe următoarele valori: 

 - respectul faţă de profesie, bibliotecari şi utilizatori; 

 -corectitudine în relaţiile cu utilizatorii şi în cele interinstituţionale; 

- responsabilitate individuală, de grup şi instituţională; 
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- toleranţa şi bunăvoinţa în relaţiile cu utilizatorii şi în cele interne şi externe 

bibliotecii; 

- încredere în misiunea bibliotecii; 

- integritate, onestitate în activitatea depusă; 

- loialitate faţă de instituţie; 

- diversitate şi flexibilitate; 

- inovaţie şi asumarea schimbării; 

- calitatea muncii şi încurajarea schimbului de idei; 

- colaborare şi deschidere instituţională. 

Obiective generale 

- transformarea bibliotecii în centru comunitar de informație și îmbunătățirea 

accesului către toate categoriile de populație; 

- dezvoltarea Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea în centru de resurse 

destinate dezvoltării durabile a comunităţii; 

- creşterea performanţei şi consolidarea poziţiei instituţiei în mediul concurenţial; 

- realizarea atribuțiilor prevăzute de lege, în conformitate cu specificul organizatoric 

al instituției; 

- creșterea obligatorie a calității serviciilor de bibliotecă, diversificarea și modenizarea 

acestora; 

- modernizarea infrastructurii de bibliotecă; 

- asigurarea permanentă a accesului la informaţii şi la documentele necesare 

informării, educaţiei permanente şi dezvoltării personalităţii utilizatorilor; 

- intensificarea procesului de incluziune socială şi de apropiere a bibliotecii de toate 

colectivităţile doritoare de informare; 

- implicare în educaţia permanentă a comunităţii; 

- diversificarea ofertei culturale; 
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- încurajarea creativităţii; 

- facilitarea comunicării în cadrul comunităţii; 

- menţinerea rolului de for multicultural. 

Servicii oferite 

Toate serviciile oferite de bibliotecă sunt GRATUITE 

-împrumutul de cărţi şi publicaţii seriale la domiciliu şi la sala de lectură; 

-împrumutul de cărţi și alte servicii de bibliotecă oferite extra muros cu diferite 

prilejuri; 

-facilitarea accesului gratuit la carte diversă pentru alte instituții și pentru publicul 

larg, în Programul „Biblioteca dăruieşte”; 

-facilitarea accesului la carte în limba română, pentru cetățenii români din afara 

granițelor; 

-completarea colecțiilor de carte și dezvoltarea parteneriatului cu Biblioteca B.P. 

Hasdeu – Filiala comună Ștefan cel Mare din Chișinău; 

-acces la Internet la Sălile multimedia; 

-acces Wi-Fi la toate secțiile; 

-acces on-line la catalogul bibliotecii (pentru verificarea titlurilor, a autorilor, 

numărului de exemplare şi a localizării publicaţiilor de interes pentru utilizatori) 

www.bjvrancea.ro; 

-eliberarea gratuită a cardurilor de intrare la bibliotecă; 

-împrumutul de cărți în format audio –Daisy –  pentru publicul cu deficiențe de 

vedere; 

-împrumut interbibliotecar; 

-prelungiri telefonice pentru restituirea cărţilor; 

-rezervări telefonice ale cărţilor dorite; 
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-sugestii de achiziţie şi comunicare cu utilizatorul prin serviciul on-line 

cititori@bjvrancea.ro, dar și prin introducerea în pagina de start a site-ului Bibliotecii a 

secțiunii „Opinia dumneavoastră conteaza”; 

-acces la catalogul electronic OPAC pentru vizualizarea bazei de date; 

-îndrumări de specialitate la raftul cu acces liber și pentru cercetarea și consultarea 

cataloagelor sau a bazelor de date; 

-informații juridice din baza de date LEX Navigator; 

-servicii de cercetare şi bibliografice – LOCALIA.PERSONALIA; 

- existența canalului Youtube pentru promovarea serviciilor oferite de bibliotecă; 

- existența aplicației TinRead; 

-acces, conform regulamentelor, la colecţiile de carte veche; 

-animație culturală destinată publicului vrâncean; 

-copii xerox, scanare, tehnoredactare, inscripționare CD, listare; 

-acces la evenimente culturale, programe şi proiecte educative și culturale, lansări de 

carte, întâlniri cu personalități din diverse domenii; 

-acces la alte resurse web ale bibliotecii : 

www.memorielocalavrancea.ro; 

 www.leonkalustian.ro; 

www.oanadianarenea.ro. 

Resurse Umane 

Biblioteca are 36 angajaţi, din care 26 cu studii superioare, 1 angajat cu studii 

superioare de scurtă durată și 9 angajați cu studii medii. Aceştia au parcurs cursul de bazele 

biblioteconomiei iniţiere şi atestat, prevăzut de lege. Cu excepţia noilor angajaţi, personalul 

bibliotecii, indiferent de birou sau serviciu, a urmat diferite cursuri sau a participat la ateliere 

pe teme profesionale, în vederea îmbunătăţirii activităţii profesionale. 

Bibliotecarii lucrează în două ture, timp de 8 ore pe zi, de luni până vineri. 

mailto:cititori@bjvrancea.ro
http://www.oanadianarenea.ro/


8 
 

Program pentru public 

Biblioteca funcţionează cu un program pentru public zilnic, de luni până vineri, 

reglementat de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare aprobat de Consiliul Judeţean 

Vrancea. Acest program este împărţit în două ture acoperite de personalul de specialitate, în 

cele patru sedii, după cum urmează: 

- de la ora 8,30 la ora 20.00 (ora de vară – 1 aprilie – 30 octombrie): Secțiile de 

Împrumut la domiciliu pentru adulți. Periodice. Legislație și Secția pentru copii și tineret; 

- de la ora 8.30 la ora 19.00 (ora de iarnă – 1 noiembrie – 31 martie): Secțiile de 

Împrumut la domiciliu pentru adulți. Periodice. Legislație și Secția pentru copii și tineret; 

- de la ora 8.30 la ora 19.00 – (program permanent)  - Sala de Lectură și 

Internet. Centrul de limbi străine; 

- Filiala Sud are următorul program: luni, joi: 11.30 – 19.00, marți, miercuri, 

vineri: 8.30-16.00.  

Spații de funcționare 

Biblioteca dispune de 5 imobile. Dintre acestea 3 sunt clădiri de patrimoniu care 

aparțin domeniului public al județului, două dintre acestea fiind reabilitate cu sprijinul 

Consiliului Județean Vrancea și prin fonduri europene sau de la Banca Mondială, în care 

funcționează: 

-Secția pentru Copii și Tineret, funcțională în același sediu din str. Nicolae Titulescu 

nr. 12 de peste 50 de ani, cu excepția perioadei de reabilitare. Imobilul este la origine o casă 

de locuit, construită în secolul al XIX-lea spre sfârșit, are o suprafață utilă de 265 m.p. și este 

declarată monument istoric. Grădina acestei secții oferă, vara, o bună alternativă de spațiu 

pentru diverse activități culturale, educative, de socializare și creație; 

-Secția Împrumut la domiciliu pentru adulți. Periodice. Legislație. Carte veche și 

colecții speciale din str. Mihail Kogălniceanu nr. 13, este o veche casă de locuit, cu etaj, 

construită în secolul al XIX-lea și este declarată monument istoric, cu o suprafață utilă de 

486,16 m.p.; 

-Sediul din str. Maior Gheorghe Sava nr. 4, cu o suprafață utilă de 506 m.p. Acest 

sediu este înscris în lista monumentelor istorice și necesită lucrări de reabilitare și 
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modernizare. Sediul dispune de un spațiu exterior generos, care poate fi amenajat pentru 

diverse activități în aer liber, în perioada caldă a anului. 

Celelalte două imobile ale Bibliotecii Județene ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea sunt 

următoarele: 

-Filiala Sud – spațiu aflat în proprietatea Bibliotecii, care utilizează un apartament, cu 

o suprafață utilă de 42 m.p.; 

-Punct Termic nr. 20 Sud, dezafectat, cu o suprafață de 163,17 m.p., înscris în 

patrimoniul județean la finalul anului 2018 și dat în administrarea Bibliotecii Județene 

”Duiliu Zamfirescu” Vrancea în anul 2019, în ședința Consiliului Județean Vrancea din 9 

iulie 2019. Scopul atribuirii acestui spațiu îl reprezintă înființarea unei Biblioteci de cartier 

multifuncțională – Filiala Campus.  

Specificul Bibliotecii Județene Vrancea constă în faptul că dispune, la toate secțiile, 

de spații verzi care, însumate, ajung la peste 1.000 m.p., care pot fi amenajați ca spații de 

lectură și activități în aer liber. Biblioteca dispune de rampe de acces pentru persoanele cu 

dizabilități locomotorii la toate clădirile de patrimoniu. De asemenea, este foarte important de 

menționat faptul că toate clădirile bibliotecii sunt securizate și dispun de sisteme de 

supraveghere, cu excepția Punctului Termic nr. 20 Sud. 

ACTIVITĂȚI REPREZENTATIVE – 2019 

În conformitate cu Planul de activități al Proiectului de management susținut în anul 

2018, cu Agenda culturală a anului 2019 și în funcție de contextul cultural local, național și 

internațional, instituția noastră a organizat în anul 2019, următoarele activități reprezentative: 

I. Programul de dezvoltare a colecțiilor  de documente, a bazelor de date și 

valorificarea colecțiilor; 

II.  Programul contribuții la educația pe tot parcursul vieții, activități culturale și de 

loisir;  

III. Programul de promovare a imaginii și serviciilor bibliotecii, a serviciilor şi 

produselor de informare; 

IV. Programul colaborări, formare profesională și asistență metodologică acordată 

bibliotecilor publice din județ; 
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V. Programul de ambientare, întreţinere şi creare de noi facilităţi pentru public şi 

personal. 

Au fost realizate 5 programe, 28 proiecte, 115 expoziții tematice, 382 activități culturale 

și educative (341 activități indoor și 41 activități outdoor). La aceste activități au participat un 

număr de 11.191 participanți (5.106 participanți la activitățile indoor și 6.085 participanți la 

activitățile outdoor). 

I. ACTIVITATE BIBLIOTECONOMICĂ 

I.1. ACHIZIȚIE DE CARTE ȘI ALTE UNITĂȚI DE BIBLIOTECĂ (u.b. – cărți, 

periodice, AV și altele) 

 Unități de bibliotecă 

ACHIZIȚIONATE DIN 

BUGET 

Unități de bibliotecă 

PRIMITE DIN DONAȚII 

Nr. ex. 
Valoare 

(lei) 
Nr. ex. 

Valoare 

(lei) 

Trim. I 0 0 685 11.434,78 

Trim. II 1.915 47.241,29 62 918,48 

Trim. III 379 11.858,22 44 910,75 

Trim. IV 1.038 30.889,15 420 6.216,59 

Anul 2019 3.332 89.988,66 1.211 19.480,60 

 

În anul 2019 au intrat în bibliotecă  4.543 unități de bibliotecă în valoare de 

109.469,26 lei. 
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 TOTALUL DOCUMENTELOR INTRATE ÎN BIBLIOTECĂ 

CĂRȚI PERIODICE 

Nr. ex. 
Valoare 

(lei) 
Nr. ex. 

Valoare 

(lei) 

Trim. I 685 11.434,78   

Trim. II 1977 48.159,77   

Trim. III 423 12.768,97   

Trim. IV 1.211 26.780,14 247 10.325,59 

Anul 2019 4.296 99.143,66 247 10.325,59 

 În anul 2019 au intrat în bibliotecă 4.543 unități de bibliotecă în valoare de 

109.469,26 lei. 

 În anul 2019 au intrat în bibliotecă  4.296 ex. cărți în valoare de  99.143,66 lei . 

 În anul 2019 au intrat în bibliotecă 247 ex. periodice în valoare de  10.325,59 lei. 

 

 CĂRȚI ACHIZIȚIONATE 

DIN BUGET 

CĂRȚI PRIMITE DIN 

DONAȚII 

Nr. ex. 
Valoare 

(lei) 
Nr. ex. 

Valoare 

(lei) 

Trim. I 0 0 685 11.434,78 

Trim. II 1.915 47.241,29 62 918,48 

Trim. III 379 11.858,22 44 910,75 

Trim. IV 884 21.434,95 327 5.345,20 

Anul 2019 3.178 80.534,46 1.118 18.609,21 
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 PERIODICE 

ACHIZIȚIONATE DIN 

BUGET 

PERIODICE PRIMITE 

DIN DONAȚII 

Nr. ex. 
Valoare 

(lei) 
Nr. ex. 

Valoare 

(lei) 

Trim. I 0 0 0 0 

Trim. II 0 0 0 0 

Trim. III 0 0 0 0 

Trim. IV 154 9.454,20 93 871,39 

Anul 2019 154 9454,20 93 871,39 

 

 ACHIZIȚIONATE DIN BUGET PRIMITE DIN DONAȚII 

CARTE PERIODICE CARTE PERIODICE 

Nr. 

ex. 

Valoare 

(lei) 

Nr. 

ex. 

Valoare 

(lei) 

Nr. 

ex. 

Valoare 

(lei) 

Nr. 

ex. 

Valoare 

(lei) 

Trim. I 0 0 0 0 685 11.434,78 0 0 

Trim. II 1.915 47.241,29 0 0 62 918,48 0 0 

Trim. III 379 11.858,22 0 0 44 910,75 0 0 

Trim. IV 884 21.434,95 154 9454,20 327 5.345,20 93 871,39 

Anul 

2019 
3178 80.534,46 154 9.454,2 1118 18.609,21 93 871,39 

 

 În anul 2019 au fost achiziționate din BUGET 3.332 unități de bibliotecă în 

valoare de 89.988,66 lei; 

 În anul 2019 au fost primite din DONAȚII 1.211 unități de bibliotecă în valoare 

de 19.480,60 lei. 
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 Prețul mediu al unei cărți achiziționate în anul 2019, de biblioteca noastră, este de 

25,34 lei. 

 Prețul mediu al unui periodic achiziționat în anul 2019, de biblioteca noastră, este de 

61,39lei. 
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În anul 2019, cărțile provenite din donații diverse, 2.029 ex., care nu au intrat în 

gestiunea Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea au fost repartizate, prin 

proiectul „Biblioteca dăruiește” astfel: 

 Cărți de luat acasă: 947 ex.: 

 Secția pentru copii și tineret: 114 ex. 

 Sala de lectură: 411 ex.  

 Împrumut la domiciliu: 187 ex. 

 C.A.R.Pensionari ''Milcov" Focsani : 235 ex. 

 Concursul „Oana Diana Renea”: 58 ex. 

 Ziua Internațională a poeziei: 100 ex. 

 Concurs internaţional de creaţie literară „BOGDANIA”: 12 ex. 

 Cărți donate în străinătate: 242 ex.: 

 Donație Penitenciar Italia: 135 ex. 

 Donație pentru copiii din Roma: 73 ex. 

 Donație Centrul Cultural Roma: 34 ex. 

 Biblioteca de vacanță: 305 ex. 

 Festivalul Folcloric Focul Viu - Andreiaşu de Jos: 100 ex. 

 Școala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu” Mărășești: 265 ex. 

Intrările și ieșirile din gestiune, în comparație cu anul 2018: 

MIȘCAREA FONDURILOR - CARTE 

 

Mișcarea fondurilor Cantitate (Nr. ex.) Valoare (lei) 

Existent la începutul anului 2018 216.661 173.2493,76 

Intrări în cursul anului 2018 4.733 101.383,46 

Ieșiri în cursul anului 2018 10.641 54.323,67 

Existent la începutul anului 2019 210.753 1.779.553,55 
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Mișcarea fondurilor Cantitate (Nr. ex.) Valoare (lei) 

Existent la începutul anului 2019 210.753 1.779.553,55 

Intrări în cursul anului 2019 4.296 99.143,66 

Ieșiri în cursul anului 2019 0 0 

Existent la începutul anului 2020 215.049 1.878.697,21 

 

MIȘCAREA FONDURILOR - PERIODICE 

 

Mișcarea fondurilor Cantitate (Nr. ex.) Valoare (lei) 

Existent la începutul anului 2018 5.295 85.493,08 

Intrări în cursul anului 2018 264 13.861,40 

Ieșiri în cursul anului 2018 0 0 

Existent la începutul anului 2019 5.559 99.354,48 

 

 

Mișcarea fondurilor Cantitate (Nr. ex.) Valoare (lei) 

Existent la începutul anului 2019 5.559 99.354,48 

Intrări în cursul anului 2019 247 10.325,59 

Ieșiri în cursul anului 2019 0 0 

Existent la începutul anului 2020 5.806 109.680,07 

 

Majoritatea documentelor achiziționate sunt din domeniile beletristică și bibliografie 

școlară, cartea tehnică și cea de specialitate fiind puțin solicitată de utilizatorii bibliotecii 

noastre. Selecția documentelor achiziționate s-a realizat din propunerile de achiziție ale 

secțiilor bibliotecii, a utilizatorilor și a respectat criteriile enunțate în Politica de dezvoltare a 

colecțiilor Bibliotecii Județene ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea. În vederea îmbunătățirii 

achiziției de carte și a comunicării cu utilizatorii, pe pagina de internet a bibliotecii au fost 

introduse două secțiuni: 

- Ultimele achiziții de cărți – în vederea promovării noutăților editoriale; 

- Opinia dumneavoastră contează. 
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Dezvoltarea colecției de documente a Depozitului Legal Local: 

Depozitul Legal Local (DLL) – UNITĂȚI DE BIBLIOTECĂ 

 

Nr. 

crt. 
Donator 

Nr. 

ex. 
Voaloare (lei) 

1. Editura Salonul Literar (DLL) 15 295 

2. Editura Armonii Culturale (DLL) 114 515,93 

3. Vatră Georgică (DLL) 1 9 

4. Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei (DLL) 2 27,2 

5. Sandu Liliana (DLL) 1 5 

6. Asociația Cultural-Umanitară Bogdania (DLL) 15 250 

7. Asociația Personalului Didactic „Simion Mehedinți 

(DLL) 
36 850 

8. Florica Beșleagă (DLL) 2 32 

9. Pompiliu Crețu (DLL) 3 21 

10. Ramona Bogdan (DLL) 1 15 

11. Dicu-Șerban Alexandra (DLL) 2 16 

12. Verdețu Rica (DLL) 4 60,60 

13. Călin Adriana (DLL) 1 5 

14. Școala Gimnazială Păunești (DLL) 4 25,4 

15. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională 

Vrancea (DLL) 
1 10 

TOTAL 202 2.137,13 

 

VERIFICAREA FONDURILOR DE DOCUMENTE (INVENTARIERE) 

1. Întocmirea Referatului de declanșare a verificării fondurilor de documente 

(Inventariere); 

2. Elaborarea Procedurii operaționale privind verificarea fondurilor de documente 

(Inventariere) – Cod : P.O. 51; 



17 
 

3. Întocmirea Procesului-verbal de începere a operațiunilor de verificare a fondurilor de 

documente (Inventariere); 

4. Prezentarea în cadrul întâlnirii metodice din data de 27 februarie 2019 a Planului de 

activitate privind verificarea fondurilor de documente (Inventariere), 

Etapa I: 

5. În perioada 11 – 14 martie 2019 s-a realizat verificarea fondului de carte de la Filiala 

Sud. Au fost verificate 13.804 unități de bibliotecă.; 

6. În perioada 1 aprilie – 17 mai 2019 s-a realizat verificarea fondului de carte de la 

Biroul Comunicarea Colecțiilor – Sala de lectură și internet. Centrul de limbi străine. 

Au fost verificate 81.126 unități de bibliotecă.; 

7. În perioada 1 – 9 iulie 2019 s-a realizat verificarea fondului de carte de la Biroul 

Comunicarea colecțiilor – Copii și tineret. Au fost verificate 29.393 unități de 

bibliotecă; 

8. În perioada 1 august – 13 septembrie 2019 s-a realizat verificarea fondului de carte de 

la Biroul Comunicarea colecțiilor – Împrumut la domiciliu. Periodice. Carte veche. 

Au fost verificate 84.468 unități de bibliotecă.  

Etapa II: 

9. Arhivarea fișierelor Excel lucrate de bibliotecari, pe secții, pe un CD/stick de 

memorie/DVD, 

10. Constituirea Listei de inventar a fiecărei secții (Cumularea fișierelor Excel lucrate de 

bibliotecari pe secții), 

11. Ordonarea și salvarea Listei de inventar a fiecărei secții în ordine crescătoare a 

numerelor de inventar, 

Etapa III: 

12. Confruntarea Listelor de inventar (fișierele Excel) cu Registrul Inventar. S-a finalizat 

Filiala Sud, Biroul Comunicarea colecțiilor – Sala de lectură și internet. Centrul de 

limbi străine,  Biroul Comunicarea colecțiilor – Copii și tineret și 60% din  Biroul 

Comunicarea colecțiilor – Împrumut la domiciliu, Periodice, Carte veche, 

13. Denominarea unităților de bibliotecă în Registrele de Inventar, 
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14. Întocmirea fișierelor Excel cu cărțile nebifate în Registrul inventar, pentru fiecare 

secție; cărți casate și găsite pe raft; alte cazuri.  

UTILIZATORI 

Utilizatori activi în anul 2019: 4.511, din care: 

- 2.973 utilizatori vizați; 

- 1.539 utilizatori nou-înscriși.  

Notă: s-a înregistrat o scădere a numărului utilizatorilor activi în anul 2019, 

comparativ cu anul 2018, în condițiile închiderii secțiilor în perioada de verificare a 

fondului documentar. De asemenea, Filiala Sud a fost închisă în perioada 1 aprilie – 22 

iulie 2019. 

FRECVENȚA DE UTILIZARE A BIBLIOTECII 

UTILIZAREA BIBLIOTECII– 2019 

Utilizarea bibliotecii Total  

Total vizite 93.089 

a) Vizite directe la bibliotecă 42.824 

a1) Din care vizite pentru participarea la 

activităţi şi evenimente culturale / nr. de 

participanţi 

5.106 

b) Vizite la distanţă 50.265 

D
in

 c
a
r
e
: 

b1) Vizite prin servicii 

telefonice, fax, poştă (nr. 

vizite) 

1.517 

b2) Vizite virtuale via 

Internet (nr. vizite) 

42.663 

b3) Vizite la servicii 

organizate în exterior (nr. 

vizite) 

6.085 

 Accesări site-urile bibliotecii : 

1. www.bjvrancea.ro 

 Utilizatori: 9.085; 

 Accesări: 13.843. 

2. www.memorielocalavrancea.ro 

http://www.bjvrancea.ro/
http://www.memorielocalavrancea.ro/
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 Utilizatori: 369; 

 Accesări: 410. 

3. www.leonkalustian.ro 

 Utilizatori: 201; 

 Accesări: 217. 

4. www.oanadianarenea.ro 

 Utilizatori: 779; 

 Accesări: 790. 

5. Aplicația web (Tinread) : 

 Utilizatori: 6.515; 

 Accesări: 11.569. 

6. Pagina de Facebook  

 Vizualizări – 12.948; 

7. Pagina de Youtube  

 Vizualizări – 2.886. 

Alte servicii oferite – 2019: 

- Număr sesiuni Internet: 6.880; 

- Număr rezervări titluri: 3.919; 

- Număr informații oferite: 5.569; 

- Număr referințe și bibliografii oferite: 2.777; 

- Număr referințe prin e-mail: 107; 

- Număr livrări de documente electronice: 8; 

- Documente imprimate și/sau copiate pe hârtie (număr de pagini): 4.470. 

UNITĂȚI DE BIBLIOTECĂ ÎMPRUMUTATE 

DOCUMENTE DIFUZATE – 2019 

Total tranz. de împrumut / 

Total doc. Difuzate (A=B=C) 
81.753 

Din care consultate în bibliotecă 29.833 

T
o
ta

l 
d

o
c
. 

d
if

u
z
a
te

 

A
 

Cărţi 63.112 

Publicaţii seriale 18.275 

Doc. audio 213 

Legislație 153 

B
 

Hârtie 81.387 

CD audio 213 

http://www.leonkalustian.ro/
http://www.oanadianarenea.ro/
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Alte suporturi 153 

 

Total unități de bibliotecă împrumutate / utilizator activ: 18,12.  

SERVICIUL IMPRUMUT INTERBIBLIOTECAR (ILL) - 2019 

Serviciul de Împrumut interbibliotecar  a asigurat, și în anul 2019,  accesul  

utilizatorilor la documentele solicitate care nu s-au aflat  în colecțiile bibliotecii, dar care au 

fost identificate în colecțiile altor biblioteci. Prin acest serviciu, biblioteca noastră a răspuns 

solicitărilor de lectură ale utilizatorilor.   

Dinamismul și funcționalitatea acestui serviciu au fost vizibil demonstrate prin numărul 

mare de solicitări de lectură/documente și prin modul în care s-a răspuns acestor solicitări. 

Colecțiile bibliotecilor publice, universitare și specializate din țară au fost accesibile 

utilizatorilor prin intermediul Serviciului de împrumut interbibliotecar aflat la Sediul central 

al Bibliotecii Județene Vrancea. 

Cataloagele colective biblio.ro și RoLiNeST au constituit instrumente  importante și 

utile de lucru în  facilitarea accesului și a opțiunilor de împrumut interbibliotecar. 

În anul 2019 au fost înregistrate, în cadrul acestui serviciu,  41 de cereri de împrumut 

interbibliotecar și au circulat 49 de titluri din diverse domenii, Biblioteca Județeană Vrancea 

având calitate de beneficiară, dar și de bibliotecă furnizoare. 

Împrumut 

interbibliotecar 

Trimestrul I Trimestrul 

II 

Trimestrul 

III 

Trimestrul 

IV 

Total 

Titluri solicitate  

 De la alte 

biblioteci 

13 15 3 9 40 

De alte 

biblioteci 

5 2 4 0 11 

Titluri primite  

 De la alte 

biblioteci 

12 13 3 8 36 

De alte 

biblioteci 

5 2 4 0 11 
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În calitate de bibliotecă  BENEFICIARĂ,  biblioteca a colaborat, de mai multe ori,  

cu 12 biblioteci publice (județene, municipale),  universitare,  specializate și cu  Biblioteca 

Națională a României - și  a solicitat 40 de titluri (cărți și  articole din periodice), din care a 

primit 36 de publicații.  

În acest sens, Biblioteca Județeană Vrancea a colaborat pe parcursul anului, de mai 

multe ori, cu următoarele biblioteci: 

BIBLIOTECI JUDEȚENE 

 Biblioteca Județeană Arad 

 Biblioteca Județeană Bacău  

 Biblioteca Județeană Brăila 

 Biblioteca Județeană Constanța 

 Biblioteca Județeană Galați 

 Biblioteca Județeană Maramureș 

BIBLIOTECI UNIVERSITARE 

 Biblioteca Centrală Universitară București 

 Biblioteca Centrală Universitară  Cluj 

 Biblioteca Centrală Universitară Iași 

 Biblioteca Universității din Craiova 

 

BIBLIOTECA NAȚIONALĂ a ROMÂNIEI 

BIBLIOTECI SPECIALIZATE 

 Biblioteca Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisești” 

București. 

În calitate de bibliotecă  FURNIZOARE,  biblioteca noastră a colaborat, de mai 

multe ori,  cu 6  biblioteci  publice (județene) și  universitare și  a furnizat/împrumutat prin 

acest serviciu 11 titluri următoarelor tipuri de biblioteci: 

BIBLIOTECI JUDEȚENE 

 Biblioteca Județeană Brăila 

 Biblioteca Județeană Buzău 
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 Biblioteca Județeană Constanța 

 Biblioteca Județeană Galați  

 Biblioteca Județeană Maramureș 

 

BIBLIOTECI UNIVERSITARE 

 Biblioteca Universității „Dunărea de Jos” din Galați. 

BENEFICIARII împrumuturilor 

La Biblioteca Județeană Vrancea, pe parcursul anului, au beneficiat de serviciul de 

împrumut interbibliotecar 15 utilizatori,  de la care s-au primit 31 cereri de împrumut. 

Repartizarea utilizatorilor după numărul de cereri,  după categorii de vârstă, 

profesii, sex, se prezintă astfel: 

După statut ocupațional și număr de cereri: 

 Studenți – 3 (8 cereri) 

 Profesii intelectuale – 10 (14 cereri ) 

 Pensionari – 2 ( 7 cereri ) 
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TOP 10  COLABORATORI  (în funcție de numărul de cărți împrumutate de la alte 

biblioteci ) 

1. Biblioteca Națională a României (6 cereri) 

2. Biblioteca Județeană Galați (6 cereri) 

3. Biblioteca Centrală Universitară București (3 cereri) 

4. Biblioteca Județeană Bacău (3 cereri) 

5. Biblioteca Universității din Craiova (2 cereri) 

6. Biblioteca Centrală Universitară Iași (2 cereri) 

7. Biblioteca Centrală Universitară Cluj (2 cereri) 

8. Biblioteca Județeană Brăila (2 cereri) 

9. Biblioteca Județeană Constanța (o cerere) 

10. Biblioteca Județeană Arad (o cerere). 

Accesarea cataloagelor colective și a Serviciului de împrumut interbibliotecar a 

adus beneficii atât pentru utilizatori, cât și pentru bibliotecă: 

- satisfacerea nevoilor de lectură ale utilizatorilor; 

- eficiența crescută a procesului de împrumut; 

- îmbunătățirea calității serviciilor oferite de bibliotecă; 

- facilitatea accesului la informație; 

- reducerea timpului de așteptare a cititorilor; 

- modernizarea serviciilor de bibliotecă; 

- îmbunătățirea colaborării interbibliotecare, 

- creșterea numărului de utilizatori de la distanță; 

- creșterea șanselor de regăsire a documentelor de către utilizatori, 

- achiziții de carte. 

Notă 

(Biblio.ro – Catalogul Colectiv al Bibliotecilor Publice din România; înființat în 2005 -  

Numerele și tipurile de biblioteci afiliate la acest catalog sunt: 19 Bibl. județene, 4 Biblioteci 

Municipale, Biblioteca Pedagogică, 7 Biblioteci Universitare) 
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(RoLiNeST – catalog colectiv virtual în știință și tehnică, care a inclus, la început, în 

2005, baze de date ale marilor biblioteci universitare din România. S-a extins ulterior prin 

înglobarea de date ale altor biblioteci universitare din țară, academice, județene dar și ale 

unor biblioteci străine.) 

Și în anul 2019, Serviciul de împrumut interbibliotecar a reușit să se concretizeze într-

un serviciu performant, mereu în sprijinul publicului, pentru a satisface nevoile de 

informare și de lectură ale acestora. 

S-au efectuat statistici PROBIP – care evidențiază zilnic activitatea de bibliotecă pe 

secții, pe baza cărora se efectuează rapoartele de activitate anuală/secții/instituție solicitate la 

nivel național CULT1, RSU și RSA. 

ACTIVITĂȚI DE REORGANIZARE PE SECȚII 

Concomitent cu activitatea de verificare a fondului documentar, au avut loc, la toate 

sediile bibliotecii, activități de reorganizare a colecțiilor, în vederea optimizării accesului la 

raft al utilizatorilor și al spațiilor de depozitare / expunere – deficitare la toate secțiile.  

La Sala de Lectură a Bibliotecii Județene, se desfășoară activitatea de așezare a cărților 

pe formate, în vederea optimizării spațiilor existente și pentru a ne alinia la normele 

biblioteconomice existente la nivel național. 

II. ÎNDRUMARE METODICĂ 

Temele de lucru au fost: 

 1.Asistență de specialitate și participare la concursurile organizate de bibliotecile 

publice din teritoriu 

 Biblioteca municipală Adjud 

            -Participare patru membri în Comisia de concurs organizat în cadrul Bibliotecii 

Municipale Adjud pentru concursul de ocupare a unui post de bibliotecar, grad II, studii 

superioare.  

Biblioteca comunală Andreiașu de Jos 

 -Participarea unui membru în Comisia de concurs organizat de Primăria comunei 

Andreiașu de Jos pentru Biblioteca comunală Andreiașu de Jos, pentru concursul de ocupare 

a unui post de bibliotecar. 

 Procedura de lucru 
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Lucrare scrisă: - redactare bibliografie; 

- stabilire tematică; 

- formulare subiecte; 

- stabilire barem notare detaliat; 

- notare lucrare participanți concurs. 

Interviu: - formulare întrebări; 

- stabilire barem notare detaliat; 

- stabilire punctaj final. 

2. Participarea unui bibliotecar ca membru în Comisa de jurizare a unor 

concursuri județene și regionale: 

- Concursul regional „Prietenii cărții Braille”; 

- Concursul județean „Legendele Vrancei”. 

3. Consiliere privind completarea formularelor statistice (CULT 1, RSA, RSU) la 

bibliotecile din județ.  

4. Consiliere privind desfășurarea activităților din Proiectul național Code Kids 

pentru bibliotecile din Bordești și Boghești.  

5. Coordonare la nivel județean a Proiectului național ORA să ȘTIM – 

transmitere situații lunare, îndrumarea bibliotecilor din județ și sprijin pentru 

derularea proiectului, susținerea unui curs de formare a bibliotecarilor publici – 

ianuarie 2019. 

ACTIVITATE METODICĂ LA BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „DUILIU 

ZAMFIRESCU” VRANCEA 

Statistica activității Bibliotecii Județene și a bibliotecilor publice din județ  

Procedura de lucru 

- Verificarea, culegerea și centralizarea datelor statistice pe tipuri de biblioteci a 

formularelor statistice:  

- CULT.1 2018 

- Raportul de utilizare a bibliotecii în anul 2018 (R.S.U.) 

- Raportul  statistic anual (Activitatea bibliotecilor publice în anul 2018). 

III. CENTRUL DE FORMARE AL BIBLIOTECII 
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Activitatea Centrului de Formare a urmărit: 

- implicarea bibliotecii – continuitate şi iniţiere – în activităţi şi proiecte derulate la 

nivel judeţean, naţional şi internaţional; 

- organizare de cluburi şi workshop-uri gratuite pentru comunitate; 

- stimularea voluntariatului. 

Cursuri pentru comunitate: 

 16 cluburi, ateliere și work-shop-uri  

 324 ore 

 218 participanți, 1.311 vizite în cadrul acestor cluburi și ateliere. 

1. Curs de dezvoltare a serviciilor comunitare (10 participanți); 

2. Atelier de creație și lectură „Legendele Crăciunului” (27 participanți); 

3. Curs de scriere creativă pentru tineri (12 participanți); 

4. Clubul copiilor creativi (16 participanți); 

5. Ora de povești (19 participanți); 

6. Curs de chitară pentru copii (10 participanți); 

7. Curs de limba engleză pentru adulți (7 participanți); 

8. Curs de limba italiană pentru copii (10 participanți); 

9. Club de lectură –teatru pentru seniori (10 participanți); 

10. Curs de dezvoltarea inteligenței emoționale pentru voluntari (14 participanți); 

11. Curs de filosofie pentru copii (22 participanți); 

12. Club de limba engleză pentru copii (10 participanți); 

13. Club de lectură în limba franceză (10 participanți); 

14. Club de lectură în limba germană (9 participanți); 

15. Școala de reporteri pentru copii (12 participanți); 

16. Clubul Code Kids (20 participanți). 

Notă: pe perioada inventarului desfășurat la Sala de lectură. Centrul de limbi străine. Centrul 

de Formare, activitățile Centrului de Formare s-au desfășurat la Secția de Copii și Tineret. 

VOLUNTARI - 2019 

Unele dintre proiectele și activitățile Bibliotecii Județene Vrancea au fost derulate cu 

sprijinul voluntarilor. Exemple: Târgul de carte, Biblioteca de Vacanță, Cursuri și cluburi 

diverse pentru comunitate. 
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Total 

Voluntari 

Din care 

feminin 

Grupa de vârstă 

Sub 25 de ani 25 – 49 ani 50 – 64 ani 
65 ani și 

peste 

Total 

Din 

care 

feminin 

Total 
Din care 

feminin 
Total 

Din care 

feminin 
Total 

Din 

care 

femi

nin 

21 17 12 9 8 6 1 0 0 0 

 

IV. PARTENERIATE. COLABORĂRI LA ACTIVITĂȚILE 

CULTURALE 

CONSILIUL JUDEȚEAN VRANCEA a sprijinit Biblioteca Judțeeană Vrancea, ca 

for tutelar, în calitate de finanțator: 

- Colaborare în organizarea manifestărilor Târgului de Carte.  

        La deschiderea oficială a Târgului de Carte, au fost prezenți și au rostit alocuțiuni d-nul 

Vicepreședinte Dănuț Cristian și d-nul Vicepreședinte Ionel Cel-Mare. De asemenea, 

membrii delegației din Italia și ai celei din Republica Moldova, însoțiți de managerul 

instituției, d-na Oana-Raluca Boian, au fost primiți în vizită oficială la Consiliul Județean 

Vrancea; 

- Colaborare în organizarea manifestării dedicate Zilei Naționale a Bibliotecarului.  

             La această festivitate, ne-a onorat cu prezența pe parcursul întregii manifestări d-nul 

Vicepreședinte Dănuț Cristian care a inaugurat Serviciul de returnare rapidă a cărților. 

- Colaborare în vederea organizării proiectului Biblioteca de Vacanță; 

- Colaborare, consultare și consiliere în organizarea tuturor activităților culturale 

desfășurate de Biblioteca Județeană Vrancea. 

           CONSILIUL LOCAL ȘI PRIMĂRIA FOCȘANI  

           La deschiderea oficială a Târgului de Carte, a fost prezent și a rostit o alocuțiune 

Primarul Municipiului Focșani, d-nul Cristi-Valentin Misăilă. Acesta a primit vizita oficială 

a membrilor delegației din Italia și Republica Moldova, însoțiți de d-na Oana-Raluca Boian. 



28 
 

CONSILIUL LOCAL ȘI PRIMĂRIA ODOBEȘTI – în organizarea manifestărilor 

Târgului de carte, prin primirea delegației din Italia și a celei din Republica Moldova, 

însoțită de managerul instituției, d-na Oana-Raluca Boian. 

ANSAMBLUL FOLCLORIC „ȚARA VRANCEI” – în organizarea Târgului de 

Carte; 

MUZEUL VRANCEI – în organizarea Târgului de carte și a proiectului Biblioteca 

de vacanță, ultima ediție a Bibliotecii de vacanță desfășurându-se la Muzeul Satului din 

Crângul Petrești. La deschiderea Târgului de carte, ne-a onorat cu prezența d-nul director al 

Muzeului Vrancei, d-nul prof. dr. Horia Dumitrescu; 

DIRECȚIA PENTRU CULTURĂ VRANCEA – prezența la deschiderea oficială a 

Târgului de carte și rostirea unei alocuțiuni de către d-nul director al Direcției pentru  Cultură 

Vrancea, d-nul Traian Negulescu; 

CENTRUL CULTURAL VRANCEA – ne-a onorat cu prezența la deschiderea 

Târgului de carte d-nul director al Centrului Cultural, d-nul prof. dr. Liviu Nedelcu; 

ATENEUL POPULAR „MAIOR GHEORGHE PASTIA” FOCȘANI ȘI 

CORUL PASTORALA, în vederea organizării Târgului de carte și a proiectului Biblioteca 

de vacanță; 

Casa de Cultură „Constantin C. Giurescu” Odobești - în organizarea Târgului de 

carte și în organizarea în comun a unor activități. La deschiderea Târgului de carte, ne-a 

onorat cu prezența d-nul director al Casei de Cultură, d-nul Romeo-Valentin Muscă. 

INSTITUȚII ȘI ASOCIAȚII PROFESIONALE 

- Asociația Națională a Bibliotecilor Publice din România – ANBPR, 

- Biblioteca Judeţeană Cluj, 

- Biblioteca județeană Alba,  

- Biblioteca Județeană Arad,  

- Biblioteca Județeană Argeș,  

- Biblioteca Județeană Bacău,  

- Biblioteca Județeană Bihor,  

- Biblioteca Județeană Botoșani,  

- Biblioteca Județeană Brașov,  

- Biblioteca Județeană Brăila,  
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- Biblioteca Județeană Călărași,  

- Biblioteca Județeană Caraș-Severin,  

- Biblioteca Județeană Constanța,  

- Biblioteca Județeană Dolj,  

- Biblioteca Județeană Galați,  

- Biblioteca Județeană Gorj,  

- Biblioteca Județeană Ialomița,  

- Biblioteca Județeană Iași,  

- Biblioteca Județeană Neamț,  

- Biblioteca Județeană Olt,  

- Biblioteca Județeană Prahova,  

- Biblioteca Județeană Satu-Mare,  

- Biblioteca Județeană Sălaj,  

- Biblioteca Județeană Sibiu,  

- Biblioteca Județeană Suceava,  

- Biblioteca Județeană Teleorman,  

- Biblioteca Județeană Timiș,  

- Biblioteca Județeană Tulcea,  

- Biblioteca Județeană Vîlcea,  

- Biblioteca Județeană Vaslui, 

- Biblioteca Municipală Adjud, 

- Biblioteca orășenească Mărășești, 

- Biblioteca orășenească Panciu, 

- Biblioteca comunală Năruja, 

- Biblioteca comunală Homocea, 

- Biblioteca comunală Gugești, 

- Biblioteca comunală Bordești, 

- Biblioteca comunală Garoafa, 

- Biblioteca comunală Țifești, 

- Biblioteca comunală Năruja, 

- Biblioteca comunală Răcoasa, 

- Biblioteca de weekend Șerbești. 
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INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT:  

- Inspectoratul Școlar Judetean Vrancea, 

- Casa Corpului Didactic „Simion Mehedinti” Vrancea, 

- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Elena Doamna”, 

- Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani, 

- Colegiul Național „Al. I. Cuza” Focșani, 

- Colegiul Național „Unirea” Focșani, 

- Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” Focșani, 

- Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Focșani, 

- Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani, 

- Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Focșani, 

- Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focşani, 

- Liceul Tehnologic „G.G. Longinescu” Focşani, 

- Liceul cu Program Sportiv Focşani, 

- Liceul de Artă „Gh. Tattarescu” Focșani, 

- Liceul Teoretic „Duiliu Zamfirescu” Odobesti, 

- Şcoala Gimnazială „Alexandru Vlahuţă” Focşani, 

- Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani, 

- Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” Focșani, 

- Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Focșani, 

- Școala Gimnazială „Ion Basgan” Focșani, 

- Școala Gimnazială „Oana-Diana Renea” Focșani, 

- Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Focșani, 

- Școala Generală nr. 7 Focșani, 

- Școala Gimnazială nr.1 Biliesti, 

- Școala Gimnazială Păulești, 

- Școala Gimnazială „Victor Slăvescu” Cotești, 

- Școala Gimnazială „ Prof. Dr. Gen. Gh. V. Zaharia” Popești, 

- Școala Mircești - structura Vînători, 

- Școala Gimnazială „Mareșal Averescu” Adjud,  

- Școala Gimnazială „Mihail Armencea” Adjud,  

- Școala Gimnazială „Principele Radu” Adjud,  

- Școala Gimnazială „Angela Gheorghiu” Adjud,   
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- Școala Gimnazială Suraia, 

- Școala Gimnazială Vidra, 

- Grădinița nr. 1 Adjud, 

- Grădinița nr. 4 Adjud, 

- Grădinița nr. 2 Focșani, 

- Grădinița nr. 6 Focșani, 

- Grădinița nr. 7 Focșani, 

- Grădinița nr. 15 Focșani, 

- Grădinița cu Program Prelungit nr. 18 Focșani, 

- Grădinița cu Program Normal Jorăști, 

- Gimnaziul nr. 6 din Cernăuți. 

  ASOCIAȚII / FUNDAȚII: 

- Asociaţia Elevilor din judeţul Vrancea, 

- Asociaţia Învăţătorilor Vrânceni, 

- Asociația pentru Nevăzători, FilialaVrancea, 

- Asociația „Simion Mehedinți” Vrancea, 

- CARP Milcovul, 

- Fundația „Cartea Călătoare”, 

- Fundația „Progress” Bistrița, 

- Deutsche Telekom Stiftung, 

- Asociația Ovidiu.ro,  

- Goethe Institut, 

- Grup vocal Milcovia. 

  ALTE INSTITUȚII: 

- Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea, 

- Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate - Filiala Vrancea, 

- Biroul de Informare al Parlamentului European din România, 

- Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vrancea, 

- Directia Județeană pentru Sport și Tineret Vrancea, 

- Inspectoratul Județean de Poliție Vrancea  

- Clubul ACS Motociclete Odobești, 

- Organizaţia Civică Vrancea, 

- SC Transport Auto Focșani SA, 
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- Centrul de zi „Maria” – ajutorul copiilor, 

- Librăria Universul Cărții. 

PERSOANE FIZICE: 

- prof. dr. Ioan Adam – critic literar, 

- Carmen Mogoș, artist vizual şi membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, 

- prof. Valeriu Anghel, 

- prof. dr. Costică Neagu, 

- Constantin Pavel - artist plastic, multipremiat național și internațional. 

 

V. ACTIVITATEA FINANCIARĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ 

Au fost reeșalonate cheltuielile pe capitole și articole bugetare după alocarea 

bugetului pe anul 2019 și a fost adaptat și actualizat Programul de achiziții publice pentru 

anul 2019. 

Evidența bugetară pentru anul 2019 a fost efectuată respectându-se legislația în 

vigoare, sumele alocate fiind repartizate pe capitole de cheltuieli, astfel: 

         10   TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL: 

buget iniţial alocat 2019 = 2 723 000 lei; 

          buget rectificat la 10.12.2019 = 2 323 000 lei; 

                                  cheltuit = 2 291 531 lei;   

                              procent realizat = 98,65 %. 

Din care: 

10.01 Cheltuieli salariale în bani:          

10.01.01 Salarii de bază                      

buget alocat iniţial 2019 = 2 400 000 lei; 

          buget rectificat la 10.12.2019 = 2 130 000 lei; 

                                              cheltuit = 2 101 924 lei. 

                              procent realizat = 98,68%. 

              10.01.17              Îndemnizaţie de hrană:           

get alocat iniţial 2019 = 180 000 lei; 

            buget rectificat la 10.12.2019 = 93 000 lei; 

                                               cheltuit = 90 413 lei; 

                                procent realizat = 97,22 %. 

10.02           Cheltuieli salariale în natură: 

10.02.06      Tichete de vacanţă                 
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       buget alocat iniţial 2019 = 58 000 lei; 

                 buget rectificat la 10.12.2019 = 50 000 lei; 

                                                    cheltuit = 49 900 lei; 

                                     procent realizat = 99,80 % 

10.03           Contribuţii: 

 10.03.07      Contribuţia asiguratorie pt muncă:     

                           buget alocat iniţial 2019 = 60 000 lei; 

                   buget rectificat la 10.12.2019 = 50 000 lei; 

          cheltuit = 49 924 lei; 

                 procent realizat = 99,85 %. 

               

            20         TITLUL II - BUNURI SI SERVICII: 

                          buget alocat inițial 2019 = 1 097 000 lei; 

                  buget rectificat la 10.12.2019 = 1 097 000 lei; 

                                                     cheltuit = 425 642 lei; 

                                      procent realizat = 38,80%. 

 Din care: 

          20.01          Bunuri şi servicii: 

          20.01.01     Furnituri de birou: 

              buget alocat inițial 2019 = 20 000 lei; 

                  buget rectificat la 10.12.2019 = 20 000 lei; 

                         cheltuit = 13 398 lei; 

          procent realizat = 66,99%. 

          20.01.02        Materiale pentru curăţenie:                

                           buget alocat inițial 2019 = 20 000 lei; 

                   buget rectificat la 10.12.2019 = 20 000 lei; 

                          cheltuit = 12 482 lei; 

           procent realizat = 62,41%. 

        20.01.03       Incălzit, Iluminat şi forţă motrică:  

                            buget alocat iniţial 2019 = 100 000 lei; 

                    buget rectificat la 10.12.2019 = 100 000 lei; 

                           cheltuit = 65 015 lei; 

            procent realizat = 65,02%. 

        



34 
 

       20.01.04           Apă, Canal şi salubritate: 

  buget alocat inițial 2019 = 20 000 lei; 

                      buget rectificat la 10.12.2019 = 20 000 lei; 

                             cheltuit = 9 820 lei; 

              procent realizat = 49,10%. 

       20.01.05         Carburanţi şi lubrifianţi: 

                              buget alocat iniţial 2019 = 20 000 lei; 

                      buget rectificat la 10.12.2019 = 20 000 lei; 

                             cheltuit = 20 000 lei;                                                                                                     

              procent realizat = 100%. 

20.01.08        Poștă, Telecomunicaţii, Radio, Tv, Internet: 

                              buget alocat iniţial 2019 = 30 000 lei; 

                      buget rectificat la 10.12.2019 = 30 000 lei; 

                             cheltuit = 16 669 lei;  

              procent realizat = 55,56%.     

20.01.09       Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional: 

buget alocat iniţial 2019 = 90 000 lei; 

                    buget rectificat la 10.12.2019 = 90 000 lei; 

                           cheltuit = 45 768 lei;                                                                                                                         

            procent realizat = 50,85%. 

20.01.30      Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare: 

             buget alocat iniţial 2019 = 200 000 lei; 

     buget rectificat la 10.12.2019 = 20 000 lei; 

                            cheltuit = 19 285 lei;  

             procent realizat = 9,64%. 

20.02           Reparaţii curente:                                        

                 buget alocat iniţial 2019 = 244 000 lei; 

                     buget rectificat la 10.12.2019 = 244 000 lei; 

                                cheltuit = 21 469 lei; 

                 procent realizat = 8,80%. 

20.05            Bunuri de natura obiectelor de inventar:    

20.05.30      Alte obiecte de inventar: 

                 buget alocat iniţial 2019 = 50 000 lei; 

                     buget rectificat la 10.12.2019 = 50 000 lei; 
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                           cheltuit = 49 842 lei; 

            procent realizat = 99,68%. 

20.06           Deplasări, detaşări, transferări: 

20.06.0        Deplasări interne, detaşări, transferări:    

                        buget alocat iniţial 2019 = 8 000 lei; 

                buget rectificat la 10.12.2019 = 8 000 lei; 

                           cheltuit = 1 268 lei; 

            procent realizat = 15,85 %.   

20.06.02      Deplasări în străinătate:                  

                        buget alocat iniţial 2019 = 10 000 lei; 

                buget rectificat la 10.12.2019 = 10 000 lei; 

                           cheltuit = 350 lei; 

            procent realizat = 3,50%. 

20.11.00      Cărţi, Publicaţii, Materiale documentare:  

            buget alocat iniţial 2019 = 90 000 lei;                                                                                                            

                buget rectificat la 10.12.2019 = 90 000 lei; 

                           cheltuit = 89 989 lei; 

                                    procent realizat = 99,99%. 

20.13.00      Pregătire profesională:                      

            buget alocat iniţial 2019 = 25 000 lei; 

                buget rectificat la 10.12.2019 = 25 000 lei; 

                           cheltuit = 3 200 lei; 

            procent realizat = 12,80 %.  

20.30          Alte cheltuieli: 

20.30.30     Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii:       

                       buget alocat inițial 2019 = 160 000 lei; 

               buget rectificat la 10.12.2019 = 160 000 lei; 

                          cheltuit = 52 576 lei; 

                                   procent realizat = 32,86%. 

70            CHELTUIELI DE CAPITAL: 

71           TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE: 
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  71.01      Active fixe 

                        Din care: 

71.01.03   Mobilier, aparatura birotica si alte active:   

                          buget alocat iniţial 2019 = 53 000 lei; 

                  buget rectificat la 10.12.2019 = 53 000 lei; 

                                                     cheltuit = 40 152 lei; 

                                      procent realizat = 75,76%. 

 71.01.30        Alte active fixe:                               

                          buget alocat iniţial 2019 = 112 000 lei; 

                  buget rectificat la 10.12.2019 = 112 000 lei; 

                                                     cheltuit = 72 503 lei; 

                                      procent realizat = 64,73%. 

Valoarea totală a bugetului, aprobată prin rectificarea din 10.12.2019, cu minus 400 000 lei, 

este de 3 585 000 lei. 

S-a cheltuit, până la 31 decembrie 2019, astfel:  

                                                 2 291 531,00 lei -  la salarii, 

                                                    425 642,00 lei -  la materiale, 

                                                    112 655,00 lei -  la investiţii. 

Total realizat = 2 829 828,00 lei, deci un procent de 78,94%. 

Cheltuieli – pentru activităţi culturale desfăşurate de instituţie: 

Total 24 000 lei, din care: 

4 500 lei - Biblioteca de vacanţă, 

  1 000 lei - Zilele bibliotecii,                                   

14 000 lei - Târgul de carte,                                       

  1 000 lei - Legendele Crăciunului,  

 1 000 lei - Magia sărbătorilor,                                  

 1 000 lei - Bătălia cărţilor,                                      

     500 lei - Cenaclul mari personalităţi ale culturii,  

 1 000 lei - Tabăra din bibliotecă.  

Donaţii produse în anul 2019: 

Contract de sponsorizare de la FUNDAŢIA PROGRESS nr.626/21.03.2019, în 

valoare de 349,99 lei şi reprezintă un aparat foto Sony pentru proiectul Şcoala de reporteri 

SDG. 
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Instituția noastră a efectuat raportările și dările de seamă lunare și trimestriale de 

specialitate, conform solicitărilor forului nostru tutelar, Consiliul Județean Vrancea, și altor 

solicitări ale altor instituții de specialitate. 

VI. ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE 

S-au efectuat următoarele: 

- inventarul anual privind patrimoniul instituției; 

- activități de reparații curente/igienizare/dezinsecții; 

- montarea de rafturi metalice la depozitele Sălii de lectură în vederea  așezării cărților 

pe formate;  

- intervenția cu dezumidificatoare la subsolul Secției pentru copii și s-a urmărit efectul 

acestora în vederea amenajării acestuia ca spațiu util de bibliotecă;    

- administrarea spațiilor verzi ale bibliotecii: plantare de pomi, cosit și întreținut 

grădini; 

- administrarea celor 4 sedii: curățenie, desprăfuire ; 

- distribuirea la toate secțiile a documentelor de bibliotecă și obiectelor de inventar 

achiziționate în 2019; 

- eliberarea căilor de acces conform măsurilor de securitate impuse de ISU; 

- repararea/mutarea rafturilor de lemn și metalice/mobilier de bibliotecă; 

- achiziționarea și distribuirea la toate secțiile a materialelor de curățenie și dezinsecție; 

- montarea balustradelor mobile pentru susținerea persoanelor cu dizabilități la toate 

WC-urile din sediile bibliotecii; 

- semnalizarea accesului în clădirile bibliotecii cu simboluri și marcaje internaționale 

pentru persoanele cu dizabilități; 

- reconfigurarea/montarea unei noi rampe pentru accesul persoanelor cu dizabilități în 

sediul din str. Maior Sava nr. 4; 

- montarea de geamuri și ușă din termopan, precum și montarea unor aparate de aer 

condiționat la Sala de lectură a Bibliotecii; 

- activități de văruire și vopsire a gardului de la Secția pentru Copii și Tineret; 

- repararea copertinei exterioare de la Filiala din Sud; 

- montarea unei copertine exterioare la sediul de pe str. Maior Sava nr. 4. 
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VII. DINAMICA RESURSELOR UMANE ÎN ANUL 2019 

        Ianuarie:  

              -Începând cu 1 ianuarie 2019, s-au majorat salariile de bază ale personalului de 

specialitate din instituţie cu ¼ din diferența dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru 

anul 2022 și cel din luna decembrie 2018, în baza art.38, alin.(4),  și art. 18(1) din Legea-

cadru Nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri public și potrivit art. 

34 – 38 din O.U.G. Nr.114 /28 decembrie 2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul 

investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte 

normative şi prorogarea unor termene; 

                -începând cu 1 ianuarie 2019 s-au majorat și salariile de bază ale personalului 

administrativ din instituție, conf. prevederilor Art. 11 din Legea Nr. 153/2017,  prin aplicarea 

coeficienților de salarizare la salariul minim brut pe economie; 

               -în urma concursurilor desfășurate la sfârșitul anului 2018, au fost angajați, cu 

C.I.M.  pe perioadă nederminată și cu normă întreagă,  3 Bibliotecari Gr.II – studii superioare 

și un Șofer – studii medii. S-au întocmit documentele de angajare pentru cei nou-angajați; 

              - s-au transmis modificările în REVISAL (www.inspectiamuncii.ro); 

             - s-a realizat şi transmis D112 pe site ANAF: www.e-guvernare.ro – această 

activitate se face lunar. 

        Februarie:  

             -a încetat C.I.M. al unui bibliotecar Tr.IA– studii medii, pentru ieșire la pensie pentru 

limită de vârsă; 

             - decizie pentru stabilirea procedurii și a criteriilor de evaluare a performanţelor 

profesionale individuale ale salariaţilor pentru activitatea desfășurată în anul precedent;          

            Martie : 

           -evaluarea, de către managerul instituţiei, a activităţii profesionale individuale pe anul 

2018 a tuturor salariaților Bibliotecii ; 

          -postarea pe site www.bjvrancea.ro a Listei funcțiilor, din cadrul instituției, conf art. 

33.1 din Legea Nr. 153/2017; 

  Mai : 

- transferul la cerere al unui angajat (bibliotecar Gr.IA) de la Biblioteca Jud. D. 

Zamfirescu Vrancea, la o școală gimnazială, pe  un post echivalent; 

http://www.inspectiamuncii.ro/
http://www.e-guvernare.ro/
http://www.bjvrancea.ro/
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- depunerea la Biroul Resurse Umane a Declarațiilor de avere și a Declarațiilor de 

interese, de către personalul contractual care ocupă funcții de conducere în instituție și 

trimiterea unui exemplar, din acestea, Agenției Naționale de Integritate; 

         Iunie:  

- Dispoziția nr. 335/07.06.2019  a Consiliului Județean Vrancea,  privind încetarea 

Contractului de Management al managerului; 

- Transmis modificarile în REVISAL (www.inspectiamuncii.ro); 

        Iulie: 

- Contract de management interimar Nr. 10061/04.07.2019 al doamnei Oana-Raluca 

Boian, manager interimar la Biblioteca Județeană Vrancea,  începând cu data de 

07.07.2019 ; 

- transferul la cerere al unui angajat (bibliotecar Gr.IA) de la Biblioteca Jud. 

D.Zamfirescu Vrancea, la o școală gimnazială, pe  un post echivalent; 

            August : 

- s-a primit Hotărârea Consiliului Jud. Vrancea nr. 113/ 8 august 2019, pentru 

modificarea Hotărârii nr. 110/2017, privind aprobarea R.O.F al Bibliotecii Jud. 

D.ZAMFIRESCU Vrancea; 

   Septembrie : 

- s-a postat pe site-ul  www.bjvrancea.ro  Lista funcțiilor, din cadrul instituției, conf art. 

33.1 din Legea Nr. 153/2017; 

         Noiembrie : 

- Dispoziția nr. 479/ 01 noiembrie 2019  a Consiliului Județean Vrancea pentru numirea 

doamnei Oana-Raluca Boian în funcția de manager al Bibliotecii Județene D. 

ZAMFIRESCU Vrancea, începând cu data de 01 nov. 2019, conform Contractului de 

Management Nr. 16715/01.11.2019; 

Decembrie : 

- s-a transmis adresă la Consiliul Județean Vrancea privind solicitarea transformării a 

două posturi din Statul de funcții al Bibliotecii Jud. „Duiliu Zamfirescu” Vrancea. 

http://www.inspectiamuncii.ro/
http://www.bjvrancea.ro/
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         Acte curente: 

              Total CORESPONDENȚĂ (trimisă/recepționată )                    =   1.980    

           -  Consiliul Judeţean Vrancea                                                        =        71 

           -  Cu alte instituții :                                                                        =   1.909 

             (BNR, BCU, Biblioteci județene, Școli, Grădinițe, Primării, CUP, ENET, Trezorerie, 

Presă, Bănci, Direcția de Statistică, Casa de Pensii, Casa de Sănătate,  AJOF,etc) 

  -  Proiecte, Parteneriate de colaborare, Rapoarte,  Anunțuri, Programe de activitate, 

Referate, Cereri,etc.                                                                                 =   320 

         -  Delegatii/Ordine de deplasare                                                     =    24 

           -  Contracte, procese-verbale diverse                     =    52 

     ACTE ADMINISTRATIVE INTERNE :     

Au fost emise un nr. de 73  Decizii ale managerilor care au asigurat conducerea 

instituției, în anul 2019. 

             PROCESE VERBALE ale Consiliului de Administrație: 

1) Proces verbal  Nr. 286/11.02.2019 - Hotărârea nr.1/12.02.2019 a Consiliului de 

administrație cu privire la propunerea unei noi Organigrame pentru Biblioteca 

Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea; 

2) Proces verbal  Nr. 969/13 mai 2019; 

3) Proces verbal  Nr. 2.734/13.12.2019 – ședință a Consiliului de administrație 

a Bibliotecii, la care a participat și d-nul Vicepreședinte Dănuț Cristian, în 

calitate de membru. 

ACTUALIZARE INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC: 

          A fost actualizată, pe site-ul instituției, secțiunea dedicată denumită Prezentare -

>Informații de interes public, aceasta curpinzând următoarele subdiviziuni: 

- Solicitare informații de interes public în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces 

la informațiile de interes public; 

- Formulare Legea 544/2001: Cerere informații de interes public, Reclamație, Petiție; 
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- Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea Bibliotecii Județene 

„Duiliu Zamfirescu” Vrancea; 

- Regulamentul de organizare și funcționare al Bibliotecii Județene „Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea; 

- Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr. 113 din 8 august 2019; 

- Acte normative care reglementează activitatea de informare publică directă; 

- Organigrama; 

- Hotărârea nr. 72 din 28 iulie 2014; 

- Lista funcțiilor și a salariilor; 

- Buget; 

- Bilanț; 

- Achiziții publice; 

           - Declarații avere și interese. 

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ și schimburi de experiență: 

- Participarea la Cursul de Inteligență emoțională, trainer Pricop Mihail (27 martie 

2019) – 30 participanți; 

- Curs de formare “ODD/SDG – ce-i cu-aceste litere?” 

               perioada: 17-19 aprilie 2019 – București  

                              participant: Rădună Irina-Diana - bibliotecar Gr. II (S) 

                              organizator: Pro Vobis – Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat; 

- Curs de calificare profesională pentru ocupația de Bibliotecar studii superioare 

            perioada: 17- 28 iunie 2019 – Bușteni  

                             participanți: Rădună Irina-Diana - bibliotecar Gr. II (S), 

                                                  Chiriac Alina - bibliotecar Gr. II (S), 

                                                  Constantinescu Silviu-Dorin - bibliotecar Gr. II (S) 

Organizator: Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România - 

ANBPR; 



42 
 

- Curs de formare profesională – program de perfecționare pentru ocupația de 

INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ  

               perioada: 17 iulie – 03 august 2019 

                              participant: Greculescu Mariana - bibliotecar Gr. IA (S), 

                              organizator: S.C. ALSEC CONSULT SRL – Focșani  

- Participare la seminarul cu tema „Tehnologiile mileniului III pentru servicii de 

bibliotecă moderne”, organizat de Softlink Central Europe în parteneriat cu 

Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila  

               perioada: 21 noiembrie 2019 

               participant: manager Oana-Raluca Boian 

                                  Rădună Diana-Irina – bibliotecar 

                                  Dima Andrei – inspector de specialitate. 

- Participarea managerului la Aniversarea Centrului Național de Excelență pentru 

Bibliotecari, la invitația Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” din Chișinău – în perioada 27-

30 martie 2019; 

- Participarea managerului și a unui bibliotecar la Zilele Bibliotecii Județene „Panait 

Cerna” Tulcea și la Festivalul Europoezia – în perioada 25 -28 septembrie 2019; 

- Participarea a trei bibliotecari la Conferința Internațională „Robotică și imprimare 

3D în biblioteci” în perioada 16-17 octombrie la Biblioteca Județeană Brașov; 

- Participarea managerului și a unui bibliotecar la aniversarea a 15 ani de la înființarea 

Filialei „Ștefan cel Mare” din Chișinău, la invitația Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” din 

Chișinău – în perioada 12-14 noiembrie 2019. 

VIII. CONTROALE efectuate în instituție și măsuri luate: 

              1.Notă de Control (22.05.2019) a Inspectoratului Pentru Situații de Urgență  „Anghel 

Saligny” al Județului Vrancea – Măsuri principale de prevenire și gestionare a situațiilor de 

urgență, pe perioada desfășurării procesului electoral. S-au remediat neregulile constatate și 

s-au adus la cunoștința ISU Vrancea, prin adresa nr. 918 din 06.05.2019; 

              2.Urmare a misiunii de audit desfășurată de Compartimentul Audit Intern din cadrul 

Consiliului Județean Vrancea, cu tema „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției – anul 

2019”, s-a solicitat remedierea anumitor deficiențe. Au fost îndeplinite următoarele măsuri: 

- a fost actualizat  Codul de Conduită, astfel încât acesta să prevadă obiective, 

principii și reguli generale de comportament prevăzute de legislația din domeniul eticii, 
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monitorizarea și controlul aplicării normelor de conduită și etică profesională, precum și 

răspunderea pentru încălcarea dispozițiilor acestuia și sancțiunile aplicabile; 

- a fost numit Consilierul de Etică la Biblioteca Jud. DUILIU ZAMFIRESCU 

Vrancea. În fișa acestui post, au fost prevăzute sarcinile și responsabilitățile privind 

actualizarea permanentă a Codului Etic și de armonizare a acestuia cu realitățile din instituție; 

- Codul de Conduită, aprobat de către conducătorul instituției, a fost publicat pe site-

ul instituției www.bjvrancea.ro,  astfel încât să fie accesibil atât angajaților bibliotecii, cât și 

publicului. De asemenea, el a fost adus la cunoștința personalului, pe bază de semnătură; 

- prin decizie a conducerii bibliotecii, a fost constituită Comisia de Monitorizare în 

vederea monitorizării, cooordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării 

Sistemului de control intern managerial, precum și Comisia de etică și disciplină. De 

asemenea, au fost desemnate persoanele responsabile cu identificarea funcțiilor sensibile, 

pentru aceste persoane fiind modificate fișele postului încât să cuprindă și aceste atribuții. 

S-au elaborat următoarele Proceduri specifice : 

- Procedură de Sistem privind Implementarea Codului de Conduită al personalului din 

cadrul Bibliotecii Județene DUILIU ZAMFIRESCU Vrancea, aprobată de conducerea 

bibliotecii; 

 - Procedură de Sistem privind Semnalarea neregularităților și protecția persoanelor 

care le semnalează, aprobată de conducerea bibliotecii; 

- Procedură de Sistem privind Identificarea și Monitorizarea Funcțiilor Sensibile la 

Biblioteca Județeană DUILIU ZAMFIRESCU Vrancea, aprobată de conducerea bibliotecii; 

- Toți șefii de servicii/birouri/compartimente au identificat și inventariat funcțiile 

sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse la corupție din domeniile lor de competență, 

pe baza analizei riscurilor specifice asociate fiecărei funcții; 

- Funcțiile sensibile, astfel identificate și inventariate la nivelul fiecărui serviciu/ 

birou/compartiment, au fost centralizate la nivelul Bibliotecii Județene D. Zamfirescu 

Vrancea, de către conducătorul instituției, conform prevederilor Standardului 2, punctul 2.2.6. 

din OSGG nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice. 

http://www.bjvrancea.ro/
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3. Controlul efectuat de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecțiă Socială 

Vrancea a constatat că există o serie de deficiențe care trebuie modificate, din punct de 

vedere al legislației în domeniul inspecției sociale. Aceste deficiențe au fost remediate, 

măsurile fiind comunicate Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială prin adresa nr. 

83/21.01.2020; 

             4. Controlul efectuat de IPJ Vrancea în data de 25.11.2019 a constatat că sunt 

respectate normele și sistemele de securitate si alarmare antiefracție și s-au făcut recomandări 

de respectare a Raportului de evaluare și tratarea riscurilor la securitatea fizică, prin angajarea 

de personal de pază. Am propus în bugetul pe anul 2020 și sumele necesare asigurării 

serviciului externalizat de pază fizică.  

          VIII. ACTIVITĂȚI CULTURALE DESFĂȘURATE DE BIBLIOTECA 

JUDEȚEANĂ „DUILIU ZAMFIRESCU” VRANCEA ÎN ANUL 2019 

În anul 2019, instituția noastră, aflată și ea într-un proces de schimbare și de 

adaptare la realitățile socio-culturale continue ale societății informaționale, a realizat diferite 

activități biblio-culturale, cu adresabilitate largă, având drept centru de greutate, 

Târgul de carte, la a XIV-a ediție, și Proiectul „Sărbătoarea latinității”.  

 

TÂRG DE CARTE 

dedicat „Anului Cărții” în România, 

ediţia a XIV-a 
 

Edituri participante:  

ART, LITERA, HUMANITAS, NICULESCU, TRITONIC,  

ARCO IRIS, Diana Press – PROEMA, SAECULUM I.O.,  

SALONUL LITERAR, TERRA, CUVÎNTUL 

Data Activitate 
Participanți 

/ Vizite 

Joi, 31 octombrie 2019 

Loc de desfășurare: Sala 

Balada a Ansamblului 

Folcloric „Țara Vrancei” 

 

Deschiderea Târgului – Discursuri oficialități 

 

Recital - Corul de Cameră PASTORALA 

 

Conferință - Cărți și generații în familia 

Prințului Mihai Ghyka - Invitat special: Prințul 

Mihai Ghyka, descendent al domnitorului Grigore 

Ghica 

 

„Povești și ghicitori de la bunica” – Atelier 

susținut de Victoria Furcoiu, de la Editura Arco 

Iris Brașov 

 

Vernisajul expoziției „ÎnSEMNE pentru Anul 

Cărții” – realizată de bibliotecarii Bibliotecii 

Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

1250 

participanți 
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Vernisajul expoziției de caricaturi „Lumea în 

metafore” 

A expus: Constantin Pavel, artist plastic 

A prezentat: dr. Romeo-Valentin Muscă, 

directorul Casei de Cultură „Constantin C. 

Giurescu” Odobești 

 

Lansare și prezentare de carte– Editura Terra 
Au prezentat: conf. univ. dr. Costică Neagu, 

președintele Asociației „Simion 

Mehedinți„Vrancea și dr. Romeo-Valentin 

Muscă, directorul Casei de Cultură „Constantin 

C. Giurescu” Odobești 

 Simion Mehedinți. Altă creștere. Școala 

muncii (ediția a XI-a) 

 Vasile N. Taftă. Pe un picior de plai. 90 
de ani de la naștere 

 Ion Răduța. Soveja între realitate și 
amintire 

 Nicolae Jechianu. Țara Tudorei 

Vrâncioaia 

 Aurel Sava. Documente Putnene (ediția a 
III-a) 

 Simion Mehedinți. Caiete (vol. IV) 

 Spiru Constantinescu. Galbena. Soiul 
sacru al Podgoriei Odobeștilor 

 Nicolae Diaconu. Din ziare adunate 

 Teodor Burada. Testamentul meu 

 C. D. Constantinescu-Mircești. 
Documente Vrâncene (ediția a II-a) 

 Ion Ionescu de la Brad. Agricultura 

română din Județul Putna (ediția a II-a) 

 Costică Neagu (coordonator). Dicționarul 
academicienilor vrânceni 

 Simion Mehedinți. Duminica Poporului 
(vol. III) 

 Ionel Mony Constantin. Odobeștii din 

sufletul meu 

 

Lansare carte 

 Janine Vadislav. Satul-erou Mărăști, în 
memoria colectivă. Editura Terra, 2018. 

 Cu participarea doamnei prof. de istorie 
Luminița Iliescu, fiică a satului Mărăști 

 

Lansare de carte – Editura Bogdania 

A prezentat: Ionel Marin, directorul Editurii 

Bogdania 



46 
 

 Genoveva Simona Mateev. Rugul aprins 
sau fericirea de a-ţi vedea visul împlinit 

 Catrina Danciu. Doruri nestinse. Poezii 
populare 

 

„Dăruim comori” – Atelier de citire, joacă și 

dezvoltare personală susținut de Irina Chiriac, 

psiholog și logoped 

Lansare de carte – Editura Salonul literar 

A prezentat: Culiţă Ioan Uşurelu, directorul 

Editurii Salonul literar 

 Lăcrămioara Văsuianu-Apostu. 

Constelația sufletului 

 Corina Pendus. Vinovată de a scrie 

 Petrache Plopeanu. Mituri cotidiene 

 Elena-Nina Plopeanu. Moirele și alte 
povestiri 

 Constanța Cornilă.  Acustica timpului 

 Geanina Bîrlădeanu. Lumină din Tabor : 
poezii 

Vineri, 1 noiembrie 2019 

Loc de desfășurare: Sala 

Balada a Ansamblului 

Folcloric „Țara Vrancei” 

 

„Povești și ghicitori de la bunica” – Atelier 

susținut de Victoria Furcoiu, de la Editura Arco 

Iris Brașov 

 

Întâlnire cu Rostogol– Atelier de lectură și 

desen 
susținut de Lavinia Braniște, autoarea seriei 

Rostogol 

Loc de desfășurare: Ateneul Popular „Maior 

Gheorghe Pastia” Focșani 

 

Lansare de carte – a prezentat: dr. Romeo-

Valentin Muscă, directorul Casei de Cultură 

„Constantin C. Giurescu” Odobești 

 Teodor Burada. Testamentul 

meu, Editura Terra, 2019.  

Loc de desfășurare: Casa de Cultură „Constantin 

C. Giurescu” Odobești 

 

„Povești și ghicitori de la bunica” – Atelier 

susținut de Victoria Furcoiu, de la Editura Arco 

Iris Brașov 

 

Lansare de carte 

 Adriana Măimăscu. Memorator de limba 
şi literatura română pentru examenul de 

Bacalaureat, Editura Taida, Iaşi, 2019. 

 

Eveniment cultural dedicat „Anului Cărții în 

1400 

participanți 
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România” – Moderator: dr. Teodora Fîntînaru 
Din program: 

 Sesiune de autografe cu scriitorul Igor 

Bergler 

 Recital - Ansamblul Folcloric „Țara 

Vrancei” 

 Prezentarea proiectelor: Lumina risipește 

întunericul – Cărți audio DAISY pentru 

nevăzători, finanțat de Administrația 

Fondului Cultural Național și Biblioteca 

muzicală Braille, finanțat prin programul 

Raiffeisen Comunități. 

Proiectele au fost derulate de Fundația „Cartea 

Călătoare” în parteneriat cu Biblioteca Județeană 

„Duiliu Zamfirescu” Vrancea. 

A prezentat: Mircea Bucur, președinte al 

Fundației „Cartea Călătoare” 

 „Pactul pentru Carte”: Dialog despre 

lectură, biblioteci și cărți 

Prezentarea Proiectului „Copiii români au 

nevoie de cărți în limba maternă!” al Asociației 

„Cărți deschise” – donație de cărți în limba 

română, pentru copiii din orașul Borgaro Torinese 

– Italia 

Invitați: 
o Igor Bergler, scriitor, regizor, realizator 

de televiziune, critic de film 

Delegația din Borgaro Torinese – Italia: 

o Claudio Gambino, primar al orașului 

Borgaro Torinese  

o Lucrezia Russo, director al Institutului 

Comprensivo „Eduardo Defassi” 

o Eugenio Bertuol, responsabil cultural 

o Sandra Rainero, director al Bibliotecii 

„Gianni Rodari” 

o Barbara Ongari, profesor 

o Natalia Elinoiu, președinte al Asociației 

„Dacia” din Rivoli și a Federației 

Asociațiilor Române și Moldovenești din 

Piemonte 

o Mariana Grădinaru Iacob, președinte al 

Asociației „Dacia” din Borgaro Torinese 

Sâmbătă, 2 noiembrie 

2019 

Loc de desfășurare: Sala 

Balada a Ansamblului 

Folcloric „Țara Vrancei” 

 

Science fiction & Fantasy by Tritonic 

Prezentare volume editate Tritonic Books 

Invitați: Monica Ramirez, Teodora Matei, 

Andreea Tănăsescu, Dănuț Ungureanu și 

Bogdan Hrib 

 Andreea Tănăsescu. Jod. Secretul 
discurilor: roman 

 Teodora Matei și Lucian-Dragoș 

1050 

participanți 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Scriitor
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Bogdan(coordonator). Sub apa 
dragonului strâmb: volum de povestiri 

fantasy și fantastice  

 Daniel Timariu și Cristian Vicol 

(editor). East of a Known Galaxy  

 Monica Ramirez. Seducția apei 

 Teodora Matei. Tot timpul din lume 

 

TÂRGUL DE ȘTIINȚĂ - ediția I 

Proiect coordonat de Biblioteca Județeană 

„Duiliu Zamfirescu” Vrancea în parteneriat cu 

Fundația Progress și Cluburile de Robotică din 

Focșani. 

Coordonator: bibl. Irina-Diana Rădună 

Loc de desfășurare: Sediul central al Bibliotecii 

Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea – str. 

Mihail Kogălniceanu nr. 13 

 

Să ne confecționăm singuri cărți 

Atelier susținut de bibl. Florentina Mihalache 

 

Semnul meu de carte –Atelier susținut de bibl. 

Dana Atanasiu 

 

Lansare de carte - Olimpia Sava 

 Legende despre tradiții și obiceiuri ale 

neamului românesc. Editura Olimpias, 

2019. 

 Legende geografice românești. Editura 

Olimpias, 2019. 

 Sinonimele. Editura Olimpias, 2019. 

 

Lansare de carte - Georgică Vatră. Un heruvim 

cu aripile frânte. Focșani, 2018. 

 

Lansare de carte - Focșaniul din povestea 

mea, coordonator prof. dr. Ana-Maria Cornilă 

Norocea. Editura Armonii Culturale, 2019. 

Duminică, 3 noiembrie 

2019 

Loc de desfășurare: Sala 

Balada a Ansamblului 

Folcloric „Țara Vrancei” 

 

Lansare de carte - Marian Găloiu. Pe plaiuri 

râmnicene, Editura Studis, Iași, 2019. 

Vernisajul expoziției de fotografii „Pe plaiuri 

râmnicene” – realizată de: Marian Găloiu 

 

Lansare de carte - Mariana Vicky Vârtosu 
 Nic în nopţi mariane. Comodat în cuib de 

cuci, Editura Armonii Culturale, 2019. 

 Dansul pinguinului (Rămas-bun 

mesteacăn argintiu), Editura Armonii 

Culturale, 2019. 

 Quantum satis: Antologia Filialei Vrancea 

600 

participanți 
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a Ligii Scriitorilor Români, Editura 
Armonii Culturale, 2018. 

 Șoapte europene = Bisbigli europee: 

Antologie româno-italiană, Editura 

Armonii Culturale, 2017. 

 

Cultură și etică – tineri și valori: Atelier-

dezbatere.  

Coordonator: Lia Cazacu, expert al Direcției 

pentru Tineret și Sport Vrancea 

 

Lansare de carte - Rodica Lăzărescu 

 Sub semnul confesiunii. 

 Zigzag printre reviste. Editura Semne, 

2019. 

 

 

BIBLIOTECA DE VACANȚĂ 

Data Activitate 
Participanți 

/ Vizite 

7 august 2019 

Loc desfășurare : Piațeta 

Teatru 

Atelier de lectură „Dăruim comori” 

Atelier de lectură în limba germană 

Experimente STEM- Code Kids 

Descoperă lumea cărților prin hand-made - 

Atelier semne de carte, cărți confecționate manual 

Jocuri pentru minți istețe 

Atelier de pictură- personaje din cărțile preferate 

Cărți pentru împrumut la domiciliu 

BIBLIOTECA DĂRUIEȘTE! 

Lectură interactivă în aer liber 

150 

participanți 

8 august 2019 

Loc desfășurare : Piațeta 

Teatru 

Atelier de lectură pentru copii „Covorul 

Fermecat” 

Club de lectură în limba franceză „Le français à 

petits pas” 

Mânuțe îndemânatice – ateliere de creativitate 

120 

participanți 
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Jocuri distractive pentru copiii jucăuși 

Concurs de cultură general - Eu știu! 

Cărți pentru îmrpumut la domiciliu 

„Vacanță în siguranță”-IPJ Vrancea 

Atelier de pictură - Micii ilustratori de povești 

BIBLIOTECA DĂRUIEȘTE  

Să citim în parc! 

9 august 2019 

Loc desfășurare : Piațeta 

Teatru 

Club de lectură în limba engleză „Book-uria 

lecturii” 

„Profesorul trăsnit” – atelier experimental 

Ș.T.I.M.  

Micii exploratori – curiozități din lumea întreagă 

Clubul artiștilor -Atelier hand-made, semne de 

carte, cărți confecționate manual, quilling 

Artă de vacanță – atelier de desen și pictură, cu 

ilustrări ale personajelor din povești 

Club de jocuri CuMinți 

Cărți pentru îmrpumut la domiciliu 

BIBLIOTECA DĂRUIEȘTE!  

120 

participanți 

25 august 2019 

Loc desfășurare : Crângul 

Petrești 

Atelier de lectură pentru copii: „Prin povești, 

dăruim comori”; 

Atelierul mânuțelor îndemânatice – atelier de 

creativitate; 

Să descoperim minunata lume a cărților prin 

hand-made - copiii îndemânatici și dornici de 

cunoștere au confecționat semne de carte și 

cărticele din carton și au aflat „Povestea cărților”; 

Jocuri de masă pentru minți istețe; 

Desene pe afalt și jocuri în aer liber; 

Experimente STEM – Code Kids; 

Mini-competiție sportivă „Ștafeta cărților” – în 

colaborare cu echipa de atletism și echipa de 

baschet ale Liceului cu Program Sportiv Focșani, 

antrenate de prof. Gabriel Alexandrescu și prof. 

Cătălin Dumitrache; 

Vânătoarea de comori – concurs interactiv cu 

130 

participanți 
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ajutorul cărților și ghicitorilor; 
Artă de vacanță – atelier de desen și pictură, cu 

ilustrări ale personajelor din povești; 

Moment artistic „Acorduri de chitară” – Răzvan 

Duță; 

„Vacanță în siguranță” - atelier de educație 

preventiv-educativă, derulat în parteneriat cu IPJ 

Vrancea și clubul ACS Odobești - demonstrație a 

mașinilor din dotarea IPJ Vrancea și a 

motocicletelor de enduro-cross; 

BIBLIOTECA DĂRUIEȘTE – stand cu cărți de 

luat acasă; 

Cărți pentru împrumut la domiciliu; 

Să  citim în Parcul Crâng! – lectură înteractivă în 

aer liber – pentru copii, părinți, bunici. 

1 septembrie 2019 

Tema –  Anul cărții în 

România și anul omagial al 

satului românesc 

Loc desfășurare: în incinta 

Muzeului Satului din 

Crângul Petrești 

 

Prezentarea conferențiarului universitar profesor-

doctor Costică Neagu, intitulată „Elogiu satului 

românesc”; 

Recital susținut de Corul de Cameră Pastorala al 

Ateneului Popular „Maior Gh. Pastia” Focșani – 

dirijat de profesor fondator, prof. doctor Dumitru 

Săndulachi; 

Introducere în lumea satului vrâncean – 

prezentarea Muzeului Satului (incursiune în 

lumea satului vrâncean, prezentarea tipologiilor 

de case vrâncene și componența acestora, stilurile 

arhitecturale, prezentarea școlilor din satele 

vrâncene)– D-na Ulmeanu Alina, șef Secția de 

Etnografie a Muzeului Vrancea; 

Moment artistic – recitarea baladei populare 

„Miorița” în limba română, franceză și italiană – 

susținut de bibliotecarele Bibliotecii Județene; 

Prezentarea costumului popular tradițional din 

zona Vrancei – d-na Ulmeanu Alina; 

Expoziție de fotografii ale satului vrâncean de 

altădată, ale portului popular și ale tradițiilor și 

obiceiurilor vrâncenești – Colecția personală de 

fotografii a lui Petru Mincu; 

Atelier de lectură pentru copii – legende 

românești și povești nemuritoare din folclorul 

românesc; 

Lectură interactivă, expoziție de carte veche, 

obiecte în stil tradițional, prezentare de cărți care 

aduc „elogiu satului românesc”; 

Atelier de hand – made - confecționare obiecte 

tradiționale – coordonat de profesor Mariana 

Dascălu; 

Atelier de pictură naivă pe lemn – coordonat de 

profesor Octavian Ovidiu Opaiț; 

Jocuri ale satului de altădată – copiii curioși au 

180 

participanți 
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fost invitați să cunoască jocurile și tradițiile 
copiilor din satele vrâncene de odinioară; 

Lectură interactivă în Muzeul Satului; 

Cărți pentru împrumutul la domiciliu; 

BIBLIOTECA DĂRUIEȘTE – stand de cărți de 

luat acasă. 

 

ÎMPRUMUT LA DOMICILIU; PERIODICE 

Proiect Activitate Participanți / 

Vizite 

Proiecte de 

educație 

nonformală 

pentru copii, 

adolescenți, 

tineri și adulți 

indoor și outdoor 

Tabăra din bibliotecă, ediția a II-a 

 

 

 

25 

„Bătălia cărților”  

 

Concurs național de lectură 28 

Cursuri diverse 

pentru membrii 

comunității  

Talentat la-ncondeiat! - atelier de încondeiat ouă - 15 

Ateliere diverse 

de orientare în 

carieră, de 

informare în 

domeniile 

sănătății, 

educației 

financiare, 

dezvoltării 

personale pentru 

tineri și adulți și 

grupuri 

defavorizate 

„Stelele...cu nume” – atelier de creație 

 

 

 

 

 

8 

„Magia sărbătorilor” – ateliere de Crăciun cu elevi de 

la  Centrul Elena Doamna (două ateliere) 

14 

„Aniversări 

remarcabile din 

calendarul 

manifestărilor și 

evenimentelor 

culturale”  

 

Ziua Culturii Naționale-  Eminesciana – recital de 

muzică şi poezie 

 

75 

Editura Salonul Literar Vrancea - Lansare de carte: 

Ipostaze ale rostirii şi scrierii în limba română 

actuală, autor Jan Pavel 

85 

Editura Salonul Literar Vrancea - Lansare de carte: 

„Monumente ecleziastice din zid în zona Vrancei din 
secolele XVII-XVIII” – autor Aurel Nicodei 

40 

Ziua Internațională a Poeziei 16 

Editura Salonul Literar Vrancea - Lansare de carte: 

Cântul inimii, autor Ion Apostu 

20 
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Lansare de carte: Frica vine din adâncuri, autor 
Vasile Lefter 

85 

Editura Salonul Literar Vrancea - Lansare de carte: 

Parfum de toamnă, autor Pompiliu Crețu 

34 

Periplu Asiatic 

Vernisajul expoziţiei de pictură în tehnică chineză şi 

culori de apă 

22 

Ziua Națională a Bibliotecarului și Anul Cărții în 

România – inaugurarea Servciului rapid de returnare 

a cărților imprumutate 

Întâlnire profesională 

48 

Festivalul Boovie, ediția a IV-a – găzduire eveniment 114 

Lansare carte Focșaniul din povestea mea 14 

Oameni și cărți – conferința scriitorului Ioan Adam 40 

Editura Salonul Literar Vrancea - Lansare de carte: 

Povestiri din mahalaua Tăbăcari, autor Jan Pavel 

34 

Biblioteca 

dăruiește  

Ești cititor nou înscris? Primește în dar o carte! În medie, 545 

participanți  

Cărți de luat acasă În medie, 225 

participanți 

Campanii de 

promovare a 

lecturii și cărții - 

activități de 

promovare în 

interiorul și în 

exteriorul 

bibliotecii  

 

Recomandări de lectură – promovare facebook BJDZ 

 

 

 

 

Impact persoane: 

peste 82000 

Vizită elevi clasa a IV-a 40 

Vizită elevi cls. V-VIII 28 

Vizită elevii cls. V-VIII 22 

Vizită elevi cls. IX-X 

 

60 

Vizită preșcolari  15 

Vizită elevi cls. X-XI 

 

 

80 

 

Vizită elevi cls. V-VIII 9 

 

Carte veche. Colecții speciale 

Activitate Participanți 

Dialog despre Ziua Naţională a României  25 

 

„Atelier de creaţie ad-hoc” Organizare 

expoziţie de Crăciun şi de creare a unei 

poezii cu temă şi cuvinte propuse 

20 

 

Iniţierea conferinţei „Oameni şi cărţi” 

susţinută de prof. univ. dr. Ioan Adam, 

dedicată scriitorului Duiliu Zamfirescu şi 

Anului Cărţii 

- 

„Altfel despre carte...” atelier dezbatere - 16 
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despre importanţa şi rolul cărţii  cu 
participarea voluntarilor proiectului c@rte în 

sate   

„Școala altfel” - 

„Întâlniri cu... istoria cărţii” - 

Vernisare şi prezentare a expoziţiei „Cărţi de 

patrimoniu în Colecţiile bibliotecii” 

 

- 

Prezentarea  expoziţiei „Duiliu Zamfirescu – 

fotografii şi documente originale” 

- 

Participare, ca reprezentant al bibliotecii, la 

jurizarea Concursului judeţean „Legendele 

Vrancei” – 46 de lucrări şi jurnale 

- 

Iniţierea atelierului de confecţionat 54semne 

de carte de către bibliotecari – dedicate 

Anului Cărţii 

 

- 

 „Eu cred că veşnicia s-a născut la sat” - 

„Carte cu de toate, carte pentru sate” – 

participarea la Festivalul Focul Viu de la 

Andreiașu 

 

100 

Participare la inaugurarea numelui atribuit 

Şcolii nr. 3 din Focşani: „Oana-Diana Renea” 

 

25 

Ateliere de confecţionat semne de carte cu 

motive tradiţionale 

 

20 

„Copiii români au nevoie de cărţi în limba 

maternă!”  

 

- 

„Linişte, la Balada se citeşte”, în cadrul 

„Anului Cărţii” în România 

 

- 

„Cartea de bucate a bibliotecarilor” –  

participare cu două reţete culese  

 

- 

Participare în comisia  concursului regional 

„Prietenii cărții Braille” 

- 

Articolul  - “Poemele luminii” interioare 

pentru revista Asociaţiei Naționale a 

Nevăzătorilor 

 

- 
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Centrul de formare 

Proiect Activitate Participanți 

Proiecte de 

educație 

nonformală 

pentru copii, 

adolescenți, 

tineri și adulți 

indoor și 

outdoor 

 

Atelierul „Magia sărbătorilor” dedicat elevilor de la 

Centrul Elena Doamna 

1 activitate; 1 oră 

 

Atelier de lectură și creație pentru copii 

„Legendele Crăciunului” 

5 activități; 10 ore 

 

Curs de Scriere Creativă pentru tineri 

8 activități; 16 ore 

 

Clubul copiilor    creativi 

3 întâlniri; 4,5 ore 

6 

 

 

 

60 

 

 

 

66 

 

48  

„Ora de 

povești”  

 

 

Ora de povești  

Grupa I-copii 3-6 ani 

Grupa II-copii 7-11 ani 

13 activități ; 19,5 ore 

116 

 

”Biblioteca de 

vacanță” 

Atelier de experimente STEM 

2 activități; 2 ore 

 

Atelier de lectură pentru copii 

1 activitati; 1 oră 

 

Atelier de lectură în limba engleză  

1 activitate; 1 oră 

 

Vânătoarea de comori 

1 activitate; 1 oră 

 

Atelier de hand-made 

1 activitate; 1 oră 

 

30 

 

 

 

12 

 

 

 

12 

 

24 

 

20 

”Bătălia 

cărților”  

Finala concursului de lectură 

1 activitate; 2 ore 

35  
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Cursuri diverse 
pentru membrii 

comunității  

Curs de chitară pentru începători 
5 întâlniri; 10 ore 

 

Curs de limba engleză adulți 

8 întâlniri; 16 ore 

 

Curs de limba engleză adolescenți 

7 întâlniri 14 ore 

 

Curs de limba italiană pentru copii  

9 întâlniri; 9 ore 

 

Club de lectură-teatru 

20 întâlniri; 40 ore 

 

Curs de filosofie pentru copii 

1 activitate; 1 oră 

 

Curs de dezvoltarea inteligenței emoționale pentru 

voluntari 

1 activitate; 2 ore 

 

Club de lectură în limba engleză pentru copii 

21 activități; 21 ore 

 

Club de lectură în limba franceză pentru copii 

10 activități; 10 ore 

 

Club de lectură în limba germană pentru copii 

6 activități; 6 ore 

 

 

32  
 

 

50 

 

 

35 

 

 

64 

 

 

116 

 

 

22 

 

 

14 

 

 

 

187 

 

 

80 

 

 

52 

 

„Code Kids” Clubul Code Kids - Grupa începători; Grupa 

avansați 

40 activități; 80 ore 

 

Școala de reporteri 

1 activitate; 20 ore 

 

210 

 

 

 

12 

Ateliere diverse 

de orientare în 

carieră, de 

informare în 

domeniile 

sănătății, 

educației 

financiare, 

dezvoltarii 

personale pentru 

tineri și adulți și 

Ziua Europeană a Limbilor- promovarea 

multiculturalismului în rândul elevilor de ciclu 

gimnazial 

1 activitate; 2 ore 

 

Școala de reporteri - „Cum putem să ne protejăm 

planeta?” 

1 activitate; 2 ore 

 

25  

 

 

 

 

30  
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grupuri 
defavorizate 

Campanii de 

promovare a 

lecturii și cărții - 

activități de 

promovare în 

interiorul și în 

exteriorul 

bibliotecii 

Atelier de carte, povești și muzică-„Enescu și hora 

razelor de soare”, 

2 activități; 2 ore  

 

Promovarea în unitățile școlare locale a concursului 

de lectură „Bătălia Cărților” 

10 activități; 10 ore 

55 

 

 

 

80 

 

Formare 

profesională 

constantă și 

continuă 

Curs de dezvoltare a serviciilor comunitare 

1 activitate; 8 ore 

10 

 

Îndrumarea 

activității 

bibliotecilor și 

bibliotecarilor 

din județ și 

asistență 

metodică de 

specialitate 

Îndrumarea noului club Code Kids Bordești 

2 activități; 4 ore 

Mentorarea activității clubului Code Kids Boghești  

2 activități; 4 ore 

 

 

10 

 

10 

 

 

Sala de lectură. Sala Internet. Centrul de limbi străine 

Proiect Activitate Participanți / 

Vizite 

Proiecte de educație 

nonformală pentru copii, 

adolescenți, tineri și adulți 

indoor și outdoor 

 

Conferinta: Temei și dăinuire in cultura 

românească "Necesitatea modelelor 

culturale în educația școlară"  

1 activitate; 1,5 ore 

 

Lecturând din Eminescu – (Ziua Culturiii 

Naționale) 

1 activitate 

 

Serată literară de muzică și poezie 

Ziua indrăgostiților de muzică şi poezie 

1 activitate 

 

"Un vers, o floare şi un gând bun pentru 

mame" program de versuri, cântece şi piesă 

de teatru.  

1 activitate 

 

Eveniment editorial Editura Pavcon din 

Bucureşti, a prilejuit lansarea a trei autori de 

literatură S.F. originari din Focşani şi a unei 

Antologii S.F  

1 activitate 

80 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

15 

 

 

36 

 

 

 

 

20 
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Ziua internaționala a poeziei - eveniment 

cultural „Viață și creație”  

1 activitate 

 

Sărbătorim Anul Cărții - interpretare 

fragmente din lirica românească şi străină 

1 activitate 

 

Ziua Francofoniei – Atelier de poezie, 

cântece şi teatru, în limba franceză. 

1 activitate 

 

Cercul de Lectură – 

Atelier de lectură din „Micul Prinț” de 

Antoine de Saint-Exupery. 

1 activitate 

 

 
 

100 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

30 

 

„Ora  

    să STIM”  

 

 

Atelier de lectură și experimente 

Grupa II - copii 7-10 ani 

6 activități; 6 ore 

 

51 

 

Cenaclul cultural „Mari 

personalități ale culturii 

române si universale” 

 

„Dicționar etic” 

 

 

Cenaclu literar  

 

Atelier lingvistic 

2 activitati; 2 ore 

 

175 

 

50 

 

 

,,Legendele Crăciunului” Atelier de lectură și creație pentru copii 

„Legendele Crăciunului” 

5 activități; 10 ore 

58 

 

„Aniversări remarcabile 

din calendarul 

manifestărilor și 

evenimentelor culturale”  

 

Cea dintâi unită, Basarabia! am sărbătorit 

101 ani de la Unirea Basarabiei cu România 

(27 martie 1918) 

1 activitate; 1,5 ore 

 

Ţara suntem noi” – 101 ani de la Unirea de 

la 1 Decembrie 1918. 

1 activitate; 1,5 ore 

 

30 

 

 

 

 

29 

 

 

Secția pentru copii și tineret 

Proiect Activitate Participanți 

/ Vizite 

Proiecte de educație 

nonformală pentru copii, 

adolescenți, tineri și adulți 

Clubul copiilor creativi 

9 activități 

81 



59 
 

indoor și outdoor 

„Ora  

    să STIM”  

 

Atelier de lectura si experimente 

28 activități 

 

253 

„Bătălia cărților”  

 

Număr copii inscriși  

Finala „Bătălia cărților”   

14 

35 

Cursuri diverse pentru 

membrii comunității  

Club de muzică și literatură seniori 

 

Curs de chitară pentru începători 

 

Curs de limba italiană pentru copii 

 

179 

 

36 

 

20 

Ateliere diverse de 

orientare în carieră, de 

informare în domeniile 

sănătății, educației 

financiare, dezvoltarii 

personale pentru tineri și 

adulți și grupuri 

defavorizate 

 

Biblioteca muzicală - proiect pentru nevăzători 

 

Magia sărbătorilor de iarnă! 

 

Donație de carte „Buchețel de povestiri despre 

educație incluzivă” 

8 

 

22 

 

12 

„Aniversări remarcabile 

din calendarul 

manifestărilor și 

evenimentelor culturale”  

 

ZIUA CULTURII NAȚIONALE - Călătorie prin 

universul eminescian 

 

Ziua internațională a cititului împreună 

 

Ziua mondială aTeatrului 

ZIUA cărții pentru copii -  lansare proiect 

Prietenie pe o sfoară     

 

Centenar FrankBaum -  Vrăjitorul din OZ 

Ziua Imnului de stat al României 

 

Țara suntem noi! - 1 decembrie  

 

36 

 

 

17 

 

 

28 

 

 

 

102 

 

 

26 

Concursuri cu premii de 

creație literară pentru toate 

categoriile de public 

FESTIVITATE DE PREMIERE Concurs de 

creație literară Oana-Diana Renea 

Lansare Concurs de creatie Oana Diana Renea 

72 

Campanii de promovare a 

lecturii și cărții - activități 

de promovare în interiorul 

și în exteriorul bibliotecii  

 

Azi am fost la bibliotecă – 17 activități 

 

Dăruim comori - proiect – 15 activități 

 

„Buchețel de povestiri despre educație incluzivă” 

-lansare Marinela Ioana Parasca 

515 

 

293 

 

 

62 

Îndrumarea activității 

bibliotecilor și 

bibliotecarilor din județ și 

asistență metodică de 

specialitate 

 

Curs de formare bibliotecari publici 

Proiectul ORA SĂ ȘTIM 

 

Coordonare Ora să ȘTIM, proiect național 

Transmitere situație lunar, preluare colete si 

distribuire în teren, îndrumare și sprijin pentru 

17 
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derularea proiectului. 

 

Biblioteca dăruiește Bonus - Cărți pentru nou înscriși  

 

121 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Manager Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

Oana-Raluca Boian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


