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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. 

A. Evoluția instituției în raport cu mediul în care își desfășoară activitatea  

a. 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 Vrancea 
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promovează principiile democrației, schimbul de idei și de valori culturale, favorizând egalitatea 

șanselor și includerea socială. 

Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea are misiune, funcţii şi atribuţii clar 

definite de Legea bibliotecilor nr. 334/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi este cea 

mai mare structură infodocumentară a judeţului, fiind totodată singura bibliotecă publică a 

municipiului-reședință de judeţ, Focșani. 

b. Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea - structură organizatorică - 

sinteză: 

- Funcționează cu 15 secții în 4 sedii distincte și are în structura sa Filiala Sud din 

municipiul Focșani.  

- În colaborare cu Biblioteca Municipală ”B. P. Hasdeu” din capitala Republicii Moldova, a 

înființat în anul 2004, Filiala comună „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Chișinău, filială 

înființată cu acordul autorităților care le au în subordine.  

- Are în derulare proiectul de amenajare a Punctului Termic 20 Sud, dezafectat, în 

„Biblioteca de cartier” multifuncţională. 

- Are în derulare proiectul privind Amenajarea peisajeră a grădinii interioare din str. Mr. 

Gh. Sava, nr. 4, şi transformarea acesteia în spaţiu public utilizat de bibliotecă pentru 

serviciile sale. 

- Îndeplinește rol de îndrumare și coordonare metodică a bibliotecilor publice din județul 

Vrancea.  

c. Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea - garant al dreptului la informare 

Biblioteca trebuie să răspundă cererilor de informare ale utilizatorilor, să-i sprijine în 

căutarea și regăsirea informației, pe scurt să-și exercite rolul de intermediar între universul 

resurselor de informare și comunitatea utilizatorilor.  

Un argument  incontestabil este acela că dreptul la informare este unul dintre cele mai 

discutate libertăţi ale societăţii actuale, fiind apărat și garantat de Constituţie, cât şi de diverse 

instrumente internaţionale în domeniul drepturilor și libertăţilor fundamentale ale omului, cum ar 

fi:  

- Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, articolul 19 (1): „Orice om are dreptul la 

libertatea opiniilor și a exprimării; acest drept include libertatea de a avea opinii fără 
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imixtiune dinafară, precum și libertatea de a căuta, de a primi și de a răspândi informaţii 

și idei prin orice mijloace și independent de frontierele de stat.” ; 

- Pactul internaţional cu privire la drepturile civile și politice, articolul 19 (2): „Orice 

persoană are dreptul la libertatea de exprimare; acest drept cuprinde libertatea de a 

căuta, de a primi și de a răspândi informaţii și idei de orice fel, indiferent de frontiere, sub 

formă orală, scrisă, tipărită ori artistică sau prin orice alt mijloc, la alegerea sa”. 

Manifestul UNESCO pentru bibliotecile publice 1994: 

- „Biblioteca publică este centrul local al informării, care facilitează accesul utilizatorilor 

săi la orice fel de cunoştinţe şi informaţii. Serviciile bibliotecii publice sunt oferite pe baza 

accesului egal pentru toți, indiferent de vârstă, rasă, sex, religie, naţionalitate, limbă sau 

statut social.”  

În acest sens, biblioteca publică este recunoscută și reprezintă un segment important în 

sectorul surselor de cunoaștere și poate acționa în vederea reducerii inegalității dintre capacitatea 

de acces la cunoaștere a membrilor comunităţii locale, însăși rațiunea existenței sale fiind aceea 

de a asigura egalitatea accesului la informaţii și la documentele necesare informării, educaţiei 

permanente şi dezvoltării personalităţii utilizatorilor, fără deosebire de statut social sau economic, 

vârstă, sex, apartenență politică, religie ori naționalitate. 

d. Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea – avangardă a mediului în care îşi 

desfăşoară activitatea 

Ca bibliotecă publică, instituţia noastră evoluează şi se adresează unei comunităţi socio-

profesionale diverse, cu nevoi de informare multiple şi de actualitate, ca atare, specificul său 

instituţional reglementat de lege, trebuie să ţină cont de public, pe de o parte şi de mediul în care 

funcţionează, pe de alta: 

- un mediu instituţional divers – din care fac parte instituţii de cultură, ale administraţiei, 

arhive, instituţii ale educaţiei, economice, ong-uri cu profil cultural ş.a.;  

- un mediu informaţional competitiv şi complementar privind ofertele de formare, educare 

şi de informare publică emise de instituţii, organisme diverse, mass-media;  

- un mediu educaţional care acoperă toate nivelurile – preşcolari, şcolari, studii medii, 

postliceale, universitare; 

- un mediu economico-social divers, cu specific zonal; 
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- un mediu cultural divers - muzee, instituţii de spectacol, cinematografe, ong-uri, fundaţii 

sau alte tipuri de instituţii, care îşi adresează ofertele culturale aceleiaşi comunităţi; 

- un mediu sanitar profilactic – impus de pandemia declarată în ţara noastră începând cu 

luna martie a acestui an. 

e. Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea în perioada de pandemie 

Bibliotecile publice au traversat şi ele, ca toate instituţiile şi ca întreaga noastră societate, 

o perioadă fără precedent, în ceea ce priveşte relaţionarea cu utilizatorii, pe de o parte, cu furnizorii 

de servicii pe de alta, sau relaţionarea intra şi extrainstituţională, în timpul pandemiei. 

Fiind o instituţie prin excelenţă publică, această nouă situaţie a provocat reacţii de adaptare 

succesive, inedite, diverse.  

Strategia Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea în perioada pandemiei a fost: 

- Respectarea prevederilor legale în perioada stării de urgenţă şi a stării de alertă: 

 crearea unui regulament de utilizare a bibliotecii şi de gestionare a colecţiilor 

de carte şi a relaţiilor cu publicul la secţii, pe timp de pandemie; 

 crearea de afişaje privind obligaţiile utilizatorului; 

 punerea la dispoziţie a materialelor privind dezinfectarea spaţiilor şi 

termoscanarea personalului; 

 marcarea distanţelor în secţii. 

- Conversia, după caz, a planului de acţiuni pe anul 2020, în varianta on-line: 

 organizarea Anului lecturii în Vrancea, a Zilelor bibliotecarului, a programului 

Biblioteca de vacanță ş.a. 

- Menţinerea comunicării active cu utilizatorii: 

 împrumutul de carte la domiciliul utilizatorilor interesaţi – serviciu unicat la 

nivel naţional; 

 iniţiere şi realizare de concursuri de creaţie on-line; 

 iniţiere şi realizare expoziţii de carte on-line; 

 iniţiere şi realizare de concursuri interactive on-line; 

 iniţiere şi realizare de ateliere pentru copii; 

 iniţiere şi realizare de lecturi şi interpretare on-line; 
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 utilizarea voluntariatului; 

 implicarea comunităţii; 

 organizarea de cursuri pentru bibliotecari în vederea utilizării  platformei 

Zoom. 

- Identificarea de metode creative şi de impact pentru fidelizarea utilizatorilor via internet: 

 interactivitatea; 

 consecvenţa postărilor; 

 diversificarea postărilor; 

 implicarea tuturor secţiilor; 

 participarea la evenimente locale şi naţionale; 

 implicarea cât mai multor bibliotecari; 

 implicarea bibliotecarilor şi a bibliotecilor din teritoriu; 

 vizite documentare în teritoriu; 

 iniţiere de noi colaborări on-line. 

- Achiziţia de carte nouă şi prelucrarea acesteia. 

- Achiziţia de lămpi pentru dezinfectarea documentelor de bibliotecă împrumutate și 

returnate. 

- Promovarea intensivă a colecţiilor curente şi a noutăţilor editoriale: 

 metoda rezumatului / titlu + imagine; 

 metoda imaginii relevante; 

 implicarea utilizatorilor în prezentarea şi promovarea cărţilor; 

 metoda expoziţiilor de tip Localia/Personalia; 

 metoda „bibliotecarul recomandă”. 

- Crearea condiţiilor de muncă sigure pentru personal în timp de pandemie. 

- Asigurarea administrării celor 5 sedii ale instituţiei. 

- Utilizarea timpilor de lucru destinaţi relaţiilor cu publicul în condiţiile normale de lucru, 

pentru alte activităţi de strictă specialitate ale bibliotecii (verificări colecţii, aşezarea pe 

formate a cărţilor la sala de lectură, verificări şi completări ale bazei de date ş.a). 

f. Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea - principiile managementului  

Perioada pe care încă o traversăm, ne obligă să fim creativi, să comunicăm mai mult şi mai 

bine on-line cu utilizatorii şi colaboratorii noştri şi să găsim, permanent, soluţii. Pentru a putea 
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face față schimbării continue şi asumate și cerințelor tot mai specifice ale utilizatorilor de 

informație în perioada supusă analizei, a fost necesar ca Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea să se adapteze la condițiile de pe piața transferului de informații, astfel încât să poată 

deveni o entitate competitivă în acest mediu. 

 În acest sens, managementul instituției în anul 2020 a avut la bază principii precum: 

inovație, flexibilitate, angajament și învățare continuă. 

 

Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

Viziune. Misiune. Valori 

Viziune 

 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. 

 Biblioteca Județeană Vrancea este o instituție de cultură care și-a propus, de la an la an, 

îmbunătățirea și diversificarea serviciilor oferite comunității. De asemenea, datorită perioadei pe 

care o traversăm, personalul Bibliotecii Județene Vrancea a fost nevoit să se adapteze desfășurării 

activităților în mediul on-line, să comunice mai mult şi mai bine on-line cu utilizatorii şi 

colaboratorii noştri, să se adapteze, să găsească soluţii, astfel încât, comunitatea să conştientizeze 

nu doar existenţa bibliotecii publice judeţene, ci şi funcţionalitatea şi eficienţa ei. 

Biblioteca Județeană Vrancea îşi asumă propria viziune, după următoarele criterii: 

- orientarea activităţii atât spre înţelegerea nevoilor utilizatorilor reali şi potenţiali, cât şi 

spre creşterea gradului de satisfacţie a acestora; 

- menţinerea şi consolidarea poziţiei în mediul concurenţial local şi naţional, creşterea 

calităţii serviciilor oferite, dezvoltarea de servicii în concordanţă cu aşteptările 

utilizatorilor; 

- găsirea unor soluții care să apropie serviciile de utilizatori, asigurând un grad mai mare de 

accesabilitate; 
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- creşterea calităţii managementului, promovând excelenţa, experimentul, inovaţia; 

- îmbunătăţirea programelor şi proiectelor instituţiei şi dezvoltarea cooperării 

interinstituţionale la nivel judeţean, naţional şi internaţional; 

- dezvoltarea competenţelor profesionale a tuturor categoriilor de personal, asigurând 

calitatea serviciilor oferite şi îndeplinirea obiectivelor; 

- gestionarea riguroasă a resurselor financiare, astfel încât rezultatele să fie obţinute cu 

maximum de eficienţă şi eficacitate. 

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. 

Misiunea Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea este derivată din Legea 

334/2002, legea bibliotecilor, actualizată, şi se referă la: constituirea, organizarea, prelucrarea, 

dezvoltarea şi conservarea colecţiilor de cărţi, publicaţiilor seriale, a altor documente de bibliotecă 

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

sau recreere; iniţierea, organizarea şi desfăşurarea de proiecte şi programe culturale, inclusiv în 

parteneriat cu autorităţi şi instituţii publice, cu alte instituţii de profil sau prin parteneriat public-

privat; în cadrul societăţii informaţiei, biblioteca are rol de importanţă strategică. 

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; 

- toleranţa şi bunăvoinţa în relaţiile cu utilizatorii şi în cele interne şi externe bibliotecii; 

- încredere în misiunea bibliotecii; 

- integritate, onestitate în activitatea depusă; 
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- loialitate faţă de instituţie; 

- diversitate şi flexibilitate; 

- inovaţie şi asumarea schimbării; 

- calitatea muncii şi încurajarea schimbului de idei; 

- colaborare şi deschidere instituţională. 

Obiective (generale și specifice): 

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

instituției; 

- transformarea bibliotecii în centru comunitar de informare și îmbunătățirea accesului către 

toate categoriile de populație; 

- dezvoltarea bibliotecii judeţene ca centru de resurse destinat dezvoltării durabile a 

comunităţii; 

- creşterea performanţei şi consolidarea poziţiei instituţiei în mediul concurenţial; 

- creșterea calității serviciilor de bibliotecă, diversificarea și modernizarea acestora; 

- modernizarea infrastructurii de bibliotecă; 

- asigurarea 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 prin completarea, creşterea şi diversificarea 

colecţiilor bibliotecii în funcţie de interesele de lectură şi informare ale utilizatorilor, prin 

continuarea şi iniţierea de proiecte culturale; 

- educarea permanentă a comunităţii; 

- diversificarea ofertei culturale; 

- for multicultural; 

- îmbunătăţirea continuă a accesului utilizatorilor la documentele de bibliotecă, atât în mod 

tradițional, cât şi prin intermediul internetului; 

- satisfacerea intereselor de studiu, lectură, informare, documentare, educare şi recreere ale 

populaţiei prin promovarea cunoaşterii; 

- creşterea calităţii serviciilor de bibliotecă prin aplicarea unui management activ; 

- modernizarea infrastructurilor bibliotecilor publice și a metodelor de interacțiune cu 

publicul; 

- specializarea și formarea profesională continuă a personalului existent; 

- extinderea accesului la serviciile bibliotecii, prin utilizarea Internetului; 
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- îmbunătăţirea accesului la materialele de bibliotecă al tuturor utilizatorilor potenţiali; 

- transformarea bibliotecilor în centre culturale şi educative; 

- dezvoltarea, diversificarea şi conservarea colecţiilor de bibliotecă prin asigurarea 

condiţiilor necesare achiziţionării de noi unităţi de bibliotecă, a prezervării şi conservării 

documentelor de bibliotecă; 

- dezvoltarea bibliotecii on-line – realizarea unui mediu informaţional competitiv pentru 

utilizatori; 

- dezvoltarea și actualizarea constantă a colecțiilor de bibliotecă; 

- susținerea și încurajarea permanentă a lecturii, mai ales în rândul copiilor și al tinerilor; 

- facilitarea accesului copiilor și al tinerilor la activitățile și serviciile oferite de bibliotecă; 

- facilitarea serviciilor de bibliotecă pentru persoane vulnerabile și defavorizate; 

- contribuția inovativă în domeniul cercetării bibliologice, al bibliografiei locale; 

- contribuția permanentă la promovarea valorilor culturale și tradiționale locale; 

- promovarea serviciilor, noutăţilor editoriale, scriitorilor de marcă, autorilor locali şi a 

imaginii instituţiei; 

- dezvoltarea activităţii de coordonare metodologică la nivelul reţelei de biblioteci publice 

din judeţ; 

- aplicarea principiilor de eficienţă în gestionarea resurselor financiare şi asigurarea 

condiţiilor optime de funcţionare a instituţiei. 

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; 

- digitizarea, cu mijloace și personal propriu, a fondului de carte veche LOCALIA – 

„Memoria locală on-line”. Acest proces se află în curs de desfășurare, proiectul se 

derulează utilizând resursele umane şi tehnologia de care dispune biblioteca; 

- 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; 
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- 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; 

- adaptare pe mediul on-line a serviciilor: promovarea lecturilor, recomandări și recenzii de 

cărți în mediul on-line; 

- Serviciul „Cărțile vin acasă”; 

- Serviciul de returnare rapidă care a fost extins la toate sediile bibliotecii; 

- Serviciul de împrumut colectiv; 

- 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; 

- 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”; 

- 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 – serviciul Infolegislație; 

- 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; 

- 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. 

- copii xerox, scanare, tehnoredactare, inscripționare CD, listare – aceste servicii se 

efectuează contra cost; 

mailto:cititori@bjvrancea.ro
http://www.leonkalustian.ro/
http://www.oanadianarenea.ro/
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Resurse Umane 

Biblioteca are 35 angajaţi, din care 26 cu studii superioare, 1 angajat cu studii superioare 

de scurtă durată și 8 angajați cu studii medii. Aceştia au parcurs cursul de bazele biblioteconomiei 

iniţiere şi atestat, prevăzut de lege. Întreg 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. 

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; 
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- 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 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 – 2020 

În conformitate cu: Planul de activități pentru anul 2020, Proiectul de management susținut 

în anul 2019, Agenda culturală a anului 2020 și în funcție de contextul cultural local, național și 

internațional, instituția noastră a organizat în anul 2020, desemnat Anul lecturii în județul 

Vrancea, următoarele activități reprezentative: 

I. Programul de dezvoltare și valorificare a colecțiilor, modernizarea și diversificarea 

serviciilor de bibliotecă; 

II.  Programul activități culturale și de promovare a bibliotecii, cărții și lecturii;  

III. Programul de dezvoltare a competențelor profesionale și îndrumare metodologică; 
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IV. Programul de oprimizare și îmbunătățire a spațiilor bibliotecii și de asigurare a 

funcționalității instituției. 

Au fost realizate 4 programe, 38 proiecte, 489 expoziții tematice, realizate atât în mediul on-

line, cât și în sediile bibliotecii, în cadrul cărora au fost expuse 8.432 cărți și alte materiale 

documentare. De asemenea, au fost desfășurate 1.393 activități culturale și educative, inclusiv 

expoziții, din care 1.203 s-au desfășurat în mediul on-line, iar 190 în formatul clasic. La activitățile 

în format clasic ale bibliotecii, au participat un număr de 3.153 participanți. De asemenea, în cadrul 

proiectului de promovare a colecțiilor bibliotecii, au fost postate pe pagina de Facebook a 

bibliotecii 773 de recenzii și recomandări de lectură. 

 

I. ACTIVITATE BIBLIOTECONOMICĂ 

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

periodice, AV și altele) 

INTRĂRI ÎN CURSUL anului 2020 

 Unități de bibliotecă 

ACHIZIȚIONATE DIN BUGET 

Unități de bibliotecă  

PRIMITE DIN DONAȚII 

Nr. ex. Valoare (lei) Nr. ex. Valoare (lei) 

Trim. I 0 0 58 1.075,05 

Trim. II 424 10.639,22 0 0 

Trim. III 1.326 35.673,59 257 8.766 

Trim. IV 1.430 43.673,16 321 3.662,57 

Total 3.180 89.985,97 636 13.503,62 

Total general 3816 u.b. = 103.489,59 lei 

 În anul 2020 au intrat în bibliotecă  3.816 unități de bibliotecă în valoare de 

103.489,59 lei 

 În anul 2020 au fost achiziționate din BUGET 3.180 unități de bibliotecă în valoare 

de 89.985,97 lei 

 În 2020 au fost primite din DONAȚII  636 unități de bibliotecă în valoare de 13.503,62 

lei 
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 TOTALUL DOCUMENTELOR INTRATE ÎN BIBLIOTECĂ 

CĂRȚI  PERIODICE 

Nr. ex. Valoare (lei) Nr. ex. Valoare (lei) 

Trim. I 58 1.075,05   

Trim. II 424 10.639,22   

Trim. III 1.583 44.439,59   

Trim. IV 1.561 37.877,06 190 9.458,67 

Anul 2020 3.626 94.030,92 190 9.458,67 

Total u.b. 3816 u.b. = 103.489,59 lei 

 În anul 2020 au intrat în bibliotecă  3.816 unități de bibliotecă în valoare de 

103.489,59 lei 

 În anul 2020 au intrat în bibliotecă  3.626 cărți în valoare de 94.030,92 lei și au fost 

inventariate de la numărul 343.903 la numărul 347.528  

 În anul 2020 au intrat în bibliotecă 190 periodice în valoare de 9.458,67 lei și au fost 

inventariate de la numărul SER/9578 la numărul SER/9767 

 

4997; 37%

4543; 34%

3816; 29%

Intrări  - Unități de bibliotecă

2018

2019

2020
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 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   58 1.075,05   

Trim. II 424 10.639,22   0 0   

Trim. III 1.326 35.673,59   257 8.766   

Trim. IV 1.302 34.825,86 128 8.847,30 259 3.051,2 62 611,37 

Anul 

2020 
3.052 81.138,67 128 8.847,30 574 12.892,25 62 611,37 

Total 3180 u.b. = 89.985,97 lei 636 u.b. = 13.503,62 lei 

Total 

general 
3816 u.b. = 103.489,59 lei 

 În anul 2020 au fost achiziționate din BUGET 3.180 unități de bibliotecă în valoare 

de 89.985,97 lei 

 În 2020 au fost primite din DONAȚII  636 unități de bibliotecă în valoare de 

13.503,62 lei 

 În anul 2020 au intrat în bibliotecă  3.626 cărți în valoare de 94.030,92 lei și au fost 

inventariate de la numărul 343.903 la numărul 347.528  

 În anul 2020 au fost achiziționate din BUGET 3.052 cărți în valoare de 81.138,67 lei 

 În 2020 au fost primite din DONAȚII  574 cărți în valoare de 12.892,25 lei 

 În anul 2020 au intrat în bibliotecă 190 periodice în valoare de 9.458,67 lei și au fost 

inventariate de la numărul SER/9578 la numărul SER/9767 

 În anul 2020 au fost achiziționate din BUGET 128 periodice în valoare de 8.847,30 

lei 

 În 2020 au fost primite din DONAȚII  62 periodice în valoare de 611,37 lei 
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REPARTIZAREA CĂRȚILOR DUPĂ CONȚINUT 

 

Nr. 

ex. 

Filozofie; științe 

social-politice și 

economice; istorie 

C.Z.U.: 1/3; 

902/904; 908; 93/99 

Științe exacte; 

tehnica; 

geografie 

C.Z.U.: 5/6; 

91 

Lingvistică 

filologie și 

literatură 

C.Z.U.: 8 

Generalități; 

Artă; Sport; 

Bibliografii 

C.Z.U.: 0; 7; 

929 

Trim. I 58 24 1 26 7 

Trim. II 424 83 18 226 97 

Trim. III 1.583 250 74 965 294 

Trim. IV 1.561 353 143 821 244 

TOTAL 3.626 710 236 2.038 642 

 

REPARTIZAREA PERIODICELOR DUPĂ CONȚINUT 

 

Nr. 

ex. 

Filozofie; științe 

social-politice și 

economice; istorie 

C.Z.U.: 1/3; 

902/904; 908; 93/99 

Științe exacte; 

tehnica; 

geografie 

C.Z.U.: 5/6; 

91 

Lingvistică 

filologie și 

literatură 

C.Z.U.: 8 

Generalități; 

Artă; Sport; 

Bibliografii 

C.Z.U.: 0; 7; 

929 

Trim. I      

Trim. II      

Trim. III      

Trim. IV 190 54 14 8 114 

Anul 2020 190 54 14 8 114 
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CĂRȚI intrate în bibliotecă în anul 2020  după FURNIZORI 

 

Nr. 

crt. 
Furnizor: 

Nr. 

ex. 

Voaloare 

(lei) 

Preț 

exemplar 

(media) 

Edituri 

1. Humanitas SA 151 4.305,71 28,51 

2. Niculescu SRL 83 1.748,68 21,06 

3. Grupul Editorial Litera SRL 393 9.084,3 23,11 

4. Tritonic Books SRL 64 1.747,9 27,31 

5. Editura Trei SRL 284 7.386,51 26,00 

6. Editura Polirom S.A. 151 4.689,42 31,05 

7. Corint Logistic SRL 165 4.525,2 27,42 

8. Grupul Editorial ALL SRL 77 2.104,70 27,33 

9. Editura Junimea 19 673 35,42 

10. S.C. Bibliotheca SRL 22 465 21,13 

11. Nemitra Publishing House 86 2.411,60 28,04 

12. RAO Distribuție SRL 139 3.608,78 25,96 

13. Grupul Editorial ART SRL 377 8.602,02 22,81 

14. Curtea Veche Publishing 59 1.749,02 29,64 

15. S.C. Editura Vremea SRL 11 226,55 20,59 

16. S.C. Editura For You SRL 19 431,20 22,69 

17. S.C. Editura Gramar 42 810 19,28 

18. S.C. Editura Univers SRL 68 1.824,59 26,83 

19. Universul Juridic SRL 57 2.183,97 38,31 

20. Editura Publica Com SRL 21 833,24 39,67 

21. Editura Epica SRL 40 1.098,42 27,46 

22. Editura C.H. Beck SRL 15 1411,94 94,12 

23. Editura Cartex 2000 SRL 21 247,03 11,76 

24. Editura Herald Grup SRL 15 520,40 34,69 

25. Editura Cetatea de Scaun SRL 15 749 49,93 

26. Editura Economică Distribuție 22 731 33,22 
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27. Meteor Press SRL 45 790,79 17,57 

28. SC Editura Limes SRL 26 491,21 18,89 

29. Editura Pavcon SRL 32 606,20 18,94 

30. Editura Saeculum 11 272,16 24,74 

31. 
SC Domenico SRL (Editura Cartea 

Românească) 
77 2.269,94 29,47 

32. Editura Baroque Books & Arts SRL 51 1.796,75 35,23 

33. Editura Sigma 20 645,52 32,27 

34. Editura Didactica Publishing 175 4.102,17 23,44 

Total: 2853 75.143,92 26,33 

Librării 

35. SC COM GIS SRL 3 122,80 40,93 

36. Librăriile Hamangiu 5 709,20 141,84 

37. SC Libris SRL 101 3.164,71 31,33 

Total: 109 3.996,71 36,66 

Instituții 

38. Editura Universitatea București SRL 22 591 26,86 

Total: 22 591 26,86 

    

Asociații / Fundații / Persoane fizice 

39. Asociația Simion Mehedinți 20 570 28,5 

40. Fundația Social Culturală Miorița 16 476,24 29,76 

41. Furcoiu Gh. Victoria P.F.A. 32 360,8 11,27 

Total: 69 1.407,04 20,39 

TOTAL GENERAL: 3052 81.138,67 26,58 

 

 

 Prețul mediu a unei cărți achiziționate în anul 2020, de biblioteca noastră este de 26,58 

lei 
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Cărți intrate în bibliotecă în anul - 2020 după DONATORI 

Nr. 

crt. 
Donator 

Nr. 

ex. 
Voaloare (lei) 

INSTITUȚII 

1. Primăria Municipiului Buzău 5 175 

2. Institutul Cultural Român 200 7.341 

3. Consiliul Județean Vrancea 75 1.248 

TOTAL 280 8.764 

PERSOANE FIZICE 

 Virgil Ciucă 2 24 

 Irene Postolache 9 199,56 

 Mazilu Nicoleta 2 10 

 Pompiliu Crețu 1 20 

 Mocanu Ileana 2 6 

 Oprea Neluța 1 25 

TOTAL 17 284,56 

DONAȚII DIVERSE 

 Donații diverse 

 
34 578,05 

TOTAL 34 578,05 

ASOCIAȚII / FUNDAȚII 

 Fundația Culturală Memoria – Filiala Argeș 2 38 

 Asociația Sfântul Nicolae și Sfântul Efrem 2 50 

 Asociația Forums 

 
1 18 

 Fundația Cartea Călătoare 57 1.425 

 Asociația Cultural-Umanitară „Bogdania” 5 85 

 Asociația Personalului Didactic „Simion Mehedinți” 12 320 

TOTAL 79 1.936 

EDITURI 

Editura Armonii Culturale 109 495,36 

Editura Vivaldi 34 367,28 
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Editura Salonul literar 9 275 

Total 152 1.137,64 

ALTELE 

 Societatea de Cultură Macedo-Română 5 140 

 Autoritatea Electorală Permanentă 6 42 

 Curierul Românesc 

 
1 10 

TOTAL 12 192 

TOTAL GENERAL 574 12.892,25 

 

MIȘCAREA FONDURILOR - CARTE 

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

Existent la începutul anului 2019 210.875 2.264.425,16 

Intrări în cursul anului 2019 4.296 99.143,66 

Ieșiri în cursul anului 2019 0 0 

Existent la începutul anului 2020 215.171 2.363.568,82 

 

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

Existent la începutul anului 2020 215.171 2.363.568,82 

Intrări în cursul anului 2020 3.626 94.030,92 

Ieșiri în cursul anului 2020 0 0 

Existent la începutul anului 2021 218.797 2.457.599,74 

 

MIȘCAREA FONDURILOR - PERIODICE 

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

Existent la începutul anului 2019 5.780 94.526,43 

Intrări în cursul anului 2019 240 10.325,59 

Ieșiri în cursul anului 2019 0 0 

Existent la începutul anului 2020 6.020 104.852,02 
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Mișcarea fondurilor Cantitate (Nr. ex.) Valoare (lei) 

Existent la începutul anului 2020 6.020 104.852,02 

Intrări în cursul anului 2020 190 9.458,67 

Ieșiri în cursul anului 2020 0 0 

Existent la începutul anului 2021 6.210 114.310,69 

În anul 2020, Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea  a donat 755 ex., 

distribuite astfel: 

 Cărți de luat acasă: 568 ex. 

 Secția pentru copii și tineret: 100 ex. 

 Sala de lectură: 328 ex.  

 Împrumut la domiciliu: 110 ex. 

 Filiala Sud: 30 ex. 

 Concursul „Oana Diana Renea”: 34 ex. 

 „Oferta primăverii” pentru cititoarele nou înscrise (1 – 8 martie 2020): 23 ex. 

 ACASĂ, în povestea mea : Concurs de povești: 9 ex. 

 Biblioteca Comunală Răcoasa: 16 ex. 

 Biblioteca școlii – prof. Stela Marcu, Școala Generală Tâmboiești: 20 ex. 

 Concursul de fotografie „Natura : inspirație și joacă”: 13 ex. 

 Proiectul „Legendele Crăciunului – Un dar de Crăciun pentru copii mari și mici” – 

donație la DGSPAC: 8 ex. 

 Biblioteca Chiricani – Nereju: 15 ex. 

 Proiectul „Cărți în sate”: 8 ex. 

 Proiectul „Trofeul cititorului” – premii: 32 ex. 

 Concursul „Olimpiada de benzi desenate” – premii: 9 ex. 

VERIFICAREA FONDURILOR DE DOCUMENTE (INVENTARIERE) 

În anul 2020, a fost continuat și finalizat procesul de verificare a fondurilor de 

documente (inventariere) pentru toate colecțiile deținute de bibliotecă. 

Au fost efectuate următoarele operațiuni: 

 Denominarea individuală a unităților de bibliotecă în Registrele de Inventar, conform Legii 

nr. 348 din 14 iulie 2004 privind denominarea monedei naționale și Ordonanța de urgență 

nr. 59 din 23 iunie 2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea 

în aplicare a Legii nr. 348/2004; 
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 Actualizarea bazei de date TinRead a Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

conform cu Registrele de Inventar, care a presupus următoarele operațiuni: 

- Verificare/modificare : nr. inventar, autor, titlu, preț din baza de date TinRead 

conform registrelor de inventar = 207.834 verificări/modificări 

- Denominarea unităților de bibliotecă în baza de date TinRead = 137.066 

denominări 

- Înregistrarea sumară (nr. inventar, autor, titlu, editură, loc de apariție, an, preț și 

cota) a unităților de bibliotecă găsite la inventar și neînregistrate în baza de date 

TinRead = 9.876 înregistrări sumare 

 Întocmirea borderourilor cu unitățile de bibliotecă lipsă (nebifate în Registrele inventar), 

pentru fiecare gestiune. 

 Trimiterea către secții a borderourilor cu unitățile de bibliotecă lipsă la inventar pentru a 

îndrepta neregulile constatate. 

 Primirea borderourile finale din secții cu documentele lipsă din gestiune.  

 Constituirea borderourilor cu propunerile de casare uzate fizic sau moral (nr. inventar, 

cotă, autor, titlu, an publicație, preț).  

 Calcularea numărului total de publicații și a valorii totale a fondului inventariat (pe 

fiecare secție/gestiune). 

 Procesul-verbal privind încheierea Verificării fondurilor de documente (Inventariere). 

 

Numărul total de publicații și valoarea totală pe fiecare secție/gestiune a 

Bibliotecii Județeane „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, după finalizarea 

operațiunii de inventariere 

                         

                        22.5007 u.b.                        = 2.571.910,33 lei 

 

din care :  218.797 cărți și multimedia = 2.457.599,74 lei 

      6.210 periodice                =   114.310,69 lei 
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 Total u.b. Total Carte Total Periodice 

Cantitatea 
Valoarea 

(lei) 
Cantitatea 

Valoarea 

(lei) 
Cantitatea 

Valoarea 

(lei) 

Împrumut 

la 

domiciliu, 

Periodice, 

Carte 

veche 

91.106 1.229.209,95 85.376 127.834,55 5.730 101.375,4 

Sala de 

lectură și 

internet. 

Centrul 

de limbi 

străine 

83.365 683.999,1 83.166 677.951,78 199 6.047,42 

Copii și 

tineret 
34.032 326.428,5 33.866 323.491,47 166 2.937,03 

Filiala 

Sud 
14.966 311.466,25 14.921 307.515,41 45 3.950,84 

Filiala 

Chișinău 
1.538 20.806,53 1.468 20.806,53 70  

TOTAL 225.007 2.571.910,33 218.797 2.457.599,74 6.210 114.310,69 
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Biroul Comunicarea colecțiilor – Împrumut la domiciliu, Periodice, Carte veche = 91.106 

u.b. = 1.229.209,95 lei 

 

 Total u.b. Total Carte Total Periodice 

Cantitatea 
Valoarea 

(lei) 
Cantitatea 

Valoarea 

(lei) 
Cantitatea 

Valoarea 

(lei) 

ÎM 67.222 757.984,31 67.219 757.545,11 3 439,2 

CV 11.977 283.515,09 11.932 282.585,09 45 930 

SA 6.225 87.704,35 6.225 87.704,35   

P 5.682 100.006,2   5.682 100.006,2 

TOTAL 91.106 1.229.209,95 85.376 1.127.834,55 5.730 10.1375,4 

 

 

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

83.365  u.b. = 683.999,1 lei 

 

 Total u.b. Total Carte Total Periodice 

Cantitatea 
Valoarea 

(lei) 
Cantitatea 

Valoarea 

(lei) 
Cantitatea Valoarea (lei) 

SL 70.225 568.159,65 70.173 563.683,66 52 4.475,99 

CLS 4.139 52.396,25 4.099 52.228,19 40 168,06 

BB 48 600 48 600   

BM 69 1.517,65 62 1.078,45 7 439,2 

CF 367 8.585,84 367 8.585,84   

DLL 1.536 14.316,59 1.469 13.541,52 67 775,17 

Fond 

Adam 

1.239 5.804 1.226 5.804 13  
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Fond 

Dinutz 

2.446 10.706,01 2.446 10.706,01   

Fond Pițu 162 1.482 162 1.482   

Fond 

Neagu 

2.544 15.986 2.544 15.986   

Fond 

Dorul 

475 2.199 455 2.010 20 189 

UE 113 2.243,91 113 2.243,91   

Achiziții 2 2,2 2 2,2   

TOTAL 83.365 683.999,1 83.166 677.951,78 199 6.047,42 

 

Biroul Comunicarea colecțiilor – Copii și tineret  =  34.032 u.b. = 326.428,5 lei 

 

 Total u.b. Total Carte Total Periodice 

Cantitatea 
Valoarea 

(lei) 
Cantitatea 

Valoarea 

(lei) 
Cantitatea 

Valoarea 

(lei) 

SC 31.814 282.324,44 31.648 279.387,41 166 2.937,03 

Multimedia 2.218 44.104,06 2.218 44.104,06   

TOTAL 34.032 326.428,5 33.866 323.491,47 166 2.937,03 

 

Filiala Sud = 14.966 u.b. = 311.466,25 lei 

 

 Total u.b. Total Carte Total Periodice 

Cantitatea 
Valoarea 

(lei) 
Cantitatea 

Valoarea 

(lei) 
Cantitatea Valoarea (lei) 

F 14.966 311.466,25 14.921 307.515,41 45 3.950,84 

TOTAL 14.966 311.466,25 14.921 307.515,41 45 3.950,84 
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Filiala Chișinău = 1.538 u.b. = 20.806,53 lei 

 

 Total u.b. Total Carte Total Periodice 

Cantitatea 
Valoarea 

(lei) 
Cantitatea 

Valoarea 

(lei) 
Cantitatea Valoarea (lei) 

Chișinău 1.538 20.806,53 1.468 20.806,53 70  

TOTAL 1.538 20.806,53 1.468 20.806,53 70  

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. 

I.2 UTILIZATORI 

Utilizatori activi în anul 2020: 3.534, din care: 

- 2.448 utilizatori vizați; 

- 1.086 utilizatori nou-înscriși.  

Notă: s-a înregistrat o scădere a numărului utilizatorilor activi în anul 2020, motivul 

acestei scăderi reprezentându-l restricțiile impuse de pandemia SARS-CoV-2 (COVID 19). 

Pe de altă parte, a crescut numărul utilizatorilor nou-înscriși, această creștere datorându-se 

proiectului „Cărțile vin acasă”, inițiat și dezvoltat în contextul impus de pandemie. 
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FRECVENȚA DE UTILIZARE A BIBLIOTECII 

UTILIZAREA BIBLIOTECII– 2020 

Utilizarea bibliotecii Total  

Total vizite 88.020 

a) Vizite directe la bibliotecă 23.530 

a1) Din care vizite pentru participarea la 

activităţi şi evenimente culturale / nr. de 

participanţi 

1.951 

b) Vizite la distanţă 64.490 

D
in

 c
a
r
e
: 

b1) Vizite prin servicii 

telefonice, fax, poştă (nr. 

vizite) 

6.898 

b2) Vizite virtuale via Internet 

(nr. vizite) 

56.390 

b3) Vizite la servicii 

organizate în exterior (nr. 

vizite) 

1.202 

  

Accesări site-urile bibliotecii : 

1. www.bjvrancea.ro 

 Utilizatori: 9.014; 

 Accesări: 14.087. 

2. www.memorielocalavrancea.ro 

 Utilizatori: 321; 

 Accesări: 376. 

3. www.leonkalustian.ro 

 Utilizatori: 164; 

 Accesări: 180. 

4. www.oanadianarenea.ro 

 Utilizatori: 578; 

 Accesări: 607. 

5. Aplicația web (Tinread) : 

http://www.bjvrancea.ro/
http://www.memorielocalavrancea.ro/
http://www.leonkalustian.ro/
http://www.oanadianarenea.ro/
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 Utilizatori: 7.045; 

 Accesări: 13.451. 

6. Pagina de Facebook  

 Vizualizări – 37.201; 

7. Pagina de Youtube  

 Vizualizări – 1.983. 

 

Alte servicii oferite – 2020: 

- Număr sesiuni Internet: 1.820; 

- Număr rezervări titluri: 2.354; 

- Număr informații oferite: 5.646; 

- Număr referințe și bibliografii oferite: 2.065; 

- Număr referințe prin e-mail: 359; 

- Documente imprimate și/sau copiate pe hârtie (număr de pagini): 2.269. 

 

UNITĂȚI DE BIBLIOTECĂ ÎMPRUMUTATE 

DOCUMENTE DIFUZATE – 2020 

Total tranz. de împrumut / 

Total doc. Difuzate (A=B=C) 
62.653 

Din care consultate în bibliotecă 9.913 

T
o
ta

l 
d

o
c
. 
d

if
u

z
a
te

 

A
 

Cărţi 58.063 

Publicaţii seriale 4.234 

Doc. audio 171 

Legislație 185 

B
 

Hârtie 62.466 

CD audio 171 

Alte suporturi                                                      16 

 

Total unități de bibliotecă împrumutate / utilizator activ: 17,72.  
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        I.3 SERVICIUL IMPRUMUT INTERBIBLIOTECAR (ILL) - 2020 

Serviciul de Împrumut interbibliotecar a asigurat, și în anul 2020, 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. 

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. 

Împrumutul interbibliotecar de documente – serviciu gratuit și permanent  

în perioada pandemiei 

Serviciul de împrumut interbibliotecar din cadrul Bibliotecii Judeţene Duiliu Zamfirescu 

Vrancea a fost gratuit și permanent în perioada pandemiei, fiind solicitat pe tot parcursul anului. 

Acest serviciu, care s-a menținut între actualitate și eficiență, a venit în sprijinul utilizatorilor şi a 
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oferit avantajul economisirii resurselor financiare şi a timpului necesar deplasării în altă localitate, 

la o altă bibliotecă, pentru publicații pe care instituţia noastră nu le deţine.  

Împrumutul interbibliotecar, bazat pe colaborarea cu diferite tipuri de biblioteci din ţară, 

contribuie la diversificarea serviciilor de bibliotecă şi are ca rezultate satisfacerea cerinţelor de 

lectură, de studiu şi de informare, în situaţia în care biblioteca nu deţine titlurile solicitate.  

Acest serviciu care s-a menținut între actualitate și eficiență și a funcționat permanent chiar 

și în perioada pandemiei, vine în sprijinul utilizatorilor şi le oferă avantajul economisirii resurselor 

financiare şi a timpului necesar deplasării în altă localitate, la o altă bibliotecă, pentru o publicație 

pe care instituţia noastră nu o deţine.  

Ca și noutate pentru acest an, taxa de transport pentru restituirea documentelor, care 

era suportată de beneficiarul împrumutului, respectiv de utilizator, este acum anulată.  

Funcționalitatea acestuia a fost demonstrată prin numărul mare de solicitări de documente 

(cărți, articole din periodice, scanări parțiale ale capitolelor etc.) și prin modul în care s-a răspuns 

acestor solicitări de la începutul anului 2020. 

Biblioteca Judeţeană Vrancea are dublă calitate, atât de beneficiară cât şi de furnizoare şi 

a colaborat în ultimul an cu mai multe tipuri de biblioteci din ţară, cum ar fi: Biblioteca Națională 

a României, Biblioteca Județeană Galați, Biblioteca Județeană Brăila, Biblioteca Județeană Argeș, 

Biblioteca Centrală Universitară Iaşi, Biblioteca Centrală Universitară Bucureşti, Biblioteca 

Universității din Craiova, Biblioteca Universității din Galați, Biblioteca Academiei de Științe 

Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Sisești București, Biblioteca Universității de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară Iași. 

Majoritatea titlurilor solicitate au fost din domeniile: medicină, psihologie și pedagogie 

școlară, viticultură, dar și literatură și critică literară. De asemenea, au fost cereri și pentru articole 

din reviste, periodice din diferite domenii, materialele solicitate fiind necesare pentru examene și 

pentru cercetare,  în general. 

Serviciul de împrumut interbibliotecar din cadrul Bibliotecii Judeţene Duiliu Zamfirescu 

Vrancea a fost gratuit și permanent în perioada pandemiei, fiind solicitat pe tot parcursul 

anului. 
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Împrumut interbibliotecar Trimestrul I 

2020 

Trimestru

l II 

2020 

Trimestr

ul III 

2020 

Trim. 

IV 

2020 

Total 

Titluri solicitate  

 De la alte biblioteci 17 6 17 7 47 

De alte biblioteci 4 4 0 1 9 

Titluri primite  

 De la alte biblioteci 13 6 12 5 36 

De alte biblioteci 4 4 0 1 9 

 

Notă 

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

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

Municipale, Biblioteca Pedagogică, 7 Biblioteci Universitare). 

(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 2020, 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. 

 

I.4. 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. 
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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. 

La Secția de Împrumut la Domiciliu Adulți, se desfășoară activitatea de etichetare a 

documentelor, în format RFID. De asemenea, au fost achiziționate aparatura necesară procesului 

mai-sus amintit la Secția pentru Copii și Tineret, urmând ca în anul 2021 să achiziționăm aceste 

aparaturi pentru celelalte secții. 

II. ÎNDRUMARE METODICĂ 

Temele de lucru au fost: 

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

publice din teritoriu. 

Biblioteca municipală Adjud 

- Participare câte 4 membri în 3 Comisii de concurs organizate în cadrul Bibliotecii 

Municipale Adjud, pentru ocuparea unui post de bibliotecar. 

 Procedura de lucru 

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. 

II. 2 Participare la concursurile organizate de biblioteci publice din țară și instituții 

de cultură din județ : 

- Evaluarea managementului „Bibliotecii Municipale Râmnicu-Sărat” – 2 membri în 

comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor; 
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- Evaluarea managementului la „Muzeul Vrancei” - 2 membri în comisia de concurs și în 

comisia de soluționare a contestațiilor. 

II. 3 Coordonare la nivel județean a Proiectului „Bibliotecarii vrânceni învață să 

utilizeze platforma Zoom” – curs susținut de formatorii Bibliotecii Județene Vrancea, adresat 

tuturor bibliotecarilor de la Biblioteca Județeană Vrancea, dar și bibliotecarilor comunali. 

II. 4 Asistență de specialitate și consiliere privind completarea formularelor statistice 

(CULT 1, RSA, RSU) la bibliotecile din județ.  

II.5 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 2019. 

- Raportul de utilizare a bibliotecii în anul 2019 (R.S.U.). 

- Raportul  statistic anual (Activitatea bibliotecilor publice în anul 2019). 

 

III. CENTRUL DE FORMARE AL BIBLIOTECII 

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: 

 6 cluburi, ateliere și work-shop-uri (49 activități); 

 80 participanți, 528 vizite în cadrul acestor cluburi și ateliere. 

1. Atelier de creație și lectură „Legendele Crăciunului” (14 participanți, 30 vizite); 

2. Club de lectură – teatru pentru seniori (10 participanți, 60 vizite); 

3. Club de lectură și curiozități pentru copii (14 participanți, 140 vizite); 

4. Club de lectură în limba engleză pentru copii (22 participanți, 218 vizite); 
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5. Club de lectură în limba franceză (10 participanți, 50 vizite); 

6. Clubul Code Kids (10 participanți, 30 vizite). 

 

IV. PARTENERIATE. COLABORĂRI LA ACTIVITĂȚILE 

CULTURALE 

În contextul declarării de către Biblioteca Județeană Vrancea a anului 2020 ca „Anul 

Lecturii în județul Vrancea”, au fost inițiate proiecte și colaborări cu majoritatea bibliotecilor 

comunale din județ, în scopul organizării și promovării de evenimente culturale comune. 

Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea și-a intensificat colaborarea cu toate 

instituțiile de cultură subordonate Consiliului Județean Vrancea și Consiliului Local al 

Municipiului Focșani. Colaborarea cu aceste instituții vine din dorința de a asigura, împreună, 

programe culturale cât mai diverse și cât mai atractive pentru toți membrii comunității locale și 

județene și, în acest sens, au fost semnate numeroase proiecte și acorduri de parteneriat. Prin 

parteneriate, prin colaborarea cu instituțiile de cultură și educație de nivel județean, prin serviciile 

și oferta sa culturală, Biblioteca Județeană Vrancea se implică activ în conturarea unui cadru 

adecvat evoluției intelectuale a tuturor categoriilor socio-profesionale din comunitate. 

Încercările de diversificare a ofertei culturale și de atragere a publicului, de educare a 

gustului pentru lectură, rămân, în continuare provocări constante. Cu toate acestea, în stabilirea 

planului de activitate și a trasării liniilor generale de diversificare a ofertei culturale, Biblioteca a 

ținut seama de opțiunile exprimate în mod expres de utilizatori, încercând, totodată, să 

preîntâmpine nevoile nerostite ale utilizatorilor, găsind diverse căi și modalități de promovare a 

produselor culturale, încercând să eficientizeze la maximum oportunitățile oferite de dezvoltarea 

tehnologiilor moderne. 

CONSILIUL JUDEȚEAN VRANCEA a sprijinit Biblioteca Județeană „Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea, ca for tutelar, în calitate de finanțator al instituției noastre. 

De asemenea, Consiliul Județean Vrancea a îndeplinit un rol activ de colaborare, 

consultare și consiliere în organizarea tuturor activităților culturale desfășurate de Biblioteca 

Județeană Vrancea. 

        La activitățile dedicate Zilei Culturii Naționale desfășurate la Muzeul Unirii, precum și la 

activitățile dedicate Zilei de 24 Ianuarie 1859, desfășurate la Sediul Central al Bibliotecii, a fost 

prezent și a rostit alocuțiuni domnul Vicepreședinte Dănuț Cristian. De asemenea, domnul 

Vicepreședinte Dănuț Cristian și domnul Vicepreședinte Ionel Cel-Mare, au primit la Bibliotecă 
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vizita oficială a Excelenței Sale, Adrian Zuckerman, ambasadorul SUA în România, cu ocazia 

vizitării standului de carte, „American Shelf”, existent la Sediul Central al Bibliotecii. În urma 

acestei vizite oficiale, Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea a primit o donație de 

carte în limba engleză. 

         CONSILIUL LOCAL ȘI PRIMĂRIA FOCȘANI  

Primarul Municipiului Focșani, d-nul Cristi-Valentin Misăilă, a participat la vizita 

Excelenței Sale, Adrian Zuckerman, ambasadorul SUA în România. 

INSTITUȚII ȘI ASOCIAȚII PROFESIONALE: 

- Muzeul Vrancei; 

- Centrul Cultural Vrancea; 

- Ateneul Popular „Maior Gheorghe Pastia”; 

- Asociația Europeană „Dimitrie Cantemir” București; 

- Centrul pentru Persoane Vârstnice Focșani; 

- Cercul Militar Focșani; 

- Asociația Națională a Bibliotecilor Publice din România – ANBPR; 

- Biblioteca Națională a României; 

- Biblioteca Națională a Republicii Moldova;  

- Biblioteca Județeană Brăila; 

- Biblioteca Municipală Adjud; 

- 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 - Vidra. 

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; 
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- 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; 

- 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 „Adrian Păunescu” 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. 

  ASOCIAȚII / FUNDAȚII: 

- Asociaţia Elevilor din judeţul Vrancea; 

- Asociația pentru Nevăzători, FilialaVrancea; 

- Asociația „Simion Mehedinți” Vrancea; 

- CARP Milcovul; 

- Fundația „Cartea Călătoare”; 

- Grup vocal Milcovia; 

- Asociația AtelieR de Cuvinte Timișoara. 
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  ALTE INSTITUȚII: 

- Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea; 

- Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate - Filiala Vrancea; 

- Comitetul Olimpic Român;  

- Directia Județeană pentru Sport și Tineret Vrancea; 

- Inspectoratul Județean de Poliție Vrancea;  

- ActiveWatch; 

- EUROLIS; 

- DGASPC Vrancea ; 

- Librăria Universul Cărții. 

În anul 2020, partenerii media care au promovat activitățile Bibliotecii Județene Vrancea 

au fost: 

- Agerpres; 

- Atlas TV; 

- www.culturadeacasă.ro ; 

- InVrancea.ro; 

- Jurnalul de Vrancea; 

- Monitorul de Vrancea; 

- Prima TV; 

- Radio DaDa; 

- Radio Iași; 

- Radio România Actualități; 

- Radio România Cultural; 

- Știri de Focșani; 

- SARO Media; 

- Vrancea 24; 

- Ziarul de Vrancea. 

V. ACTIVITATEA FINANCIARĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ 

Au fost reeșalonate cheltuielile pe capitole și articole bugetare după alocarea 

bugetului pe anul 2020 și a fost adaptat și actualizat Programul de achiziții publice pentru anul 

2020. 

Evidența bugetară pentru anul 2020 a fost efectuată respectându-se legislația în 

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

http://www.culturadeacasă.ro/
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         10   TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL: 

buget alocat 2020 = 2 393 000 lei; 

                        cheltuit = 2 362 243 lei;   

                              procent realizat = 98,71 %. 

Din care: 

10.01 Cheltuieli salariale în bani:          

10.01.01 Salarii de bază                      

buget alocat 2020 = 2 130 000 lei; 

                                   cheltuit = 2 117 060 lei. 

                              procent realizat = 99,39%. 

           10.01.16   Alocație pentru locuință                      

buget alocat 2020 = 20 000 lei; 

                                   cheltuit = 17 799 lei. 

                              procent realizat = 89,00%. 

              10.01.17              Îndemnizaţie de hrană:           

buget alocat 2020 = 130 000 lei; 

                                        cheltuit = 126 712 lei; 

                                procent realizat = 97,47 %. 

10.02           Cheltuieli salariale în natură: 

10.02.06      Tichete de vacanţă                 

       buget alocat 2020 = 53 000 lei; 

                                        cheltuit = 50 750 lei; 

                                     procent realizat = 95,75 % 

10.03           Contribuţii: 

 10.03.07      Contribuţia asiguratorie pentru muncă:     
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                           buget alocat 2020 = 60 000 lei; 

          cheltuit = 49 922 lei; 

                 procent realizat = 83,20 %. 

               

            20         TITLUL II - BUNURI SI SERVICII: 

                          buget alocat 2020 =  448 000 lei; 

                                           cheltuit = 408 145,61 lei; 

                                      procent realizat = 91,10%. 

 Din care: 

          20.01          Bunuri şi servicii: 

          20.01.01     Furnituri de birou: 

              buget alocat 2020 = 10 000 lei; 

                                           cheltuit = 9 703,67 lei; 

          procent realizat = 97,04%. 

          20.01.02        Materiale pentru curăţenie:                

                           buget alocat 2020 = 12 000 lei; 

                                            cheltuit = 11 989,22 lei; 

           procent realizat = 99,91%. 

        20.01.03       Incălzit, Iluminat şi forţă motrică:  

                            buget alocat 2020 = 100 000 lei; 

                                               cheltuit = 73 801,56 lei; 

            procent realizat = 73,80%. 
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  20.01.04           Apă, Canal şi salubritate: 

  buget alocat 2020 = 12 000 lei; 

                   cheltuit = 9 732,98 lei; 

              procent realizat = 81,11%. 

       20.01.05         Carburanţi şi lubrifianţi: 

                              buget alocat 2020 = 4 000 lei; 

                                                cheltuit = 4 000 lei;                                                                                                     

              procent realizat = 100%. 

      20.01.06         Piese de schimb: 

                            buget alocat 2020 = 4 000 lei; 

                                             cheltuit = 3 267,21 lei;                                                                                                     

                                  procent realizat = 81,68%. 

 

20.01.08        Poștă, Telecomunicaţii, Radio, Tv, Internet: 

                              buget alocat 2020 = 20 000 lei; 

                                              cheltuit = 16 127,69 lei;  

    procent realizat = 80,64%.     

 

20.01.09       Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional: 

buget alocat 2020 = 60 000 lei; 

                                             cheltuit = 59 476,05 lei;                                                                                                                         

          procent realizat = 99,13%. 

20.01.30      Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare: 

             buget alocat 2020 = 26 000 lei; 
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                               cheltuit = 25 887,19 lei;  

             procent realizat = 99,57%. 

20.02           Reparaţii curente:                                        

                 buget alocat 2020 = 22 000 lei; 

                     cheltuit = 21 907,51 lei; 

         procent realizat = 99,58%. 

20.05            Bunuri de natura obiectelor de inventar:    

20.05.30      Alte obiecte de inventar: 

                 buget alocat 2020 = 41 000 lei; 

                      cheltuit = 40 994,25 lei; 

            procent realizat = 99,99%. 

20.06           Deplasări, detaşări, transferări: 

20.06.01       Deplasări interne, detaşări, transferări:    

                        buget alocat 2020 = 3 000 lei; 

                                         cheltuit = 1 370,55 lei; 

            procent realizat = 27,41 %.   

20.06.02      Deplasări în străinătate:                  

                        buget alocat 2020 = 2 000 lei; 

                                         cheltuit = 0 lei; 

            procent realizat = 0,00%. 

20.11.00      Cărţi, Publicaţii, Materiale documentare:  

            buget alocat 2020 = 90 000 lei;                                                                                                            

                                         cheltuit = 89 985,97 lei; 

                                    procent realizat = 99,98%. 
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20.13.00      Pregătire profesională:                      

            buget alocat 2020 = 10 000 lei; 

                                          cheltuit = 8 800 lei; 

            procent realizat = 88 %.  

20.30          Alte cheltuieli: 

20.30.30     Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii:       

                       buget alocat 2020 = 32 000 lei; 

                                         cheltuit = 31 101,76 lei; 

                                   procent realizat = 97,19%. 

70            CHELTUIELI DE CAPITAL: 

71           TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE: 

         71.01      Active fixe 

                        Din care: 

71.01.03   Mobilier, aparatură birotică și alte active:   

                          buget alocat 2020 = 13 000 lei; 

                                          cheltuit = 12 906,13 lei; 

                                      procent realizat = 99,28%. 

 71.01.30        Alte active fixe:                               

                          buget alocat 2020 = 39 000 lei; 

                                          cheltuit = 38 963,39 lei; 

                                      procent realizat = 99,91%. 

Cheltuieli – pentru activităţi culturale desfăşurate de instituţie: 

Total 4 509,62 lei, din care: 

                       158,00 lei - Ziua Unirii Principatelor Române, 
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                        299,00 lei - Dragobete, 

                        149,73 lei - Concurs Oana-Diana Renea, 

                        671,30 lei - Ludoteca,   

                        177,10 lei - Acasă, în povestea mea,  

                         29,00 lei - Expoziţie de tablouri, 

                       415,36 lei - Caravana poveştilor, 

                       589,81 lei - Biblioteca de vacanţă, 

                       336,20 lei - Caietul cu biblioreţete, 

                       251,35 lei - Natură – inspiraţie şi joacă, 

                       163,27 lei - Vizita ambasadorului Americii, 

                      651,64 lei - Ziua bibliotecarului, 

                      128,60 lei - Zilele bibliotecii, 

                      489,26 lei – Cluburile de lectură și curiozități.   

            Sponsorizări primite în anul 2020: 

- Contract de sponsorizare de la SC JPR Prefabricate SRL Suraia, în valoare de 500 

lei lei; 

- Asociația Bibliotecii Județene Vrancea, „Cărți deschise”, a primit în cadrul proiectului 

„Împreună pentru comunitate”, o sponsorizare în produse (36.000 măști sanitare), în 

valoare de 12.546 lei, de la firma SC Electric SRL.  

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. 
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VI. ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE 

S-au efectuat următoarele: 

- inventarul anual privind patrimoniul instituției; 

- activități de reparații curente/igienizare/dezinsecții/dezinfecții; 

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

formate;  

- intervenția cu dezumidificatoare la subsolul Secției pentru Copii și Tineret și la Secția 

Împrumut la domiciliu adulți 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, dezinfecție, desprăfuire; 

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

achiziționate în 2020; 

- achiziționarea și distribuirea la toate secțiile a materialelor de curățenie, dezinfecție și  

dezinsecție; 

- 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 Gh. Sava, nr. 4; 

- achiziționarea și montarea cutiilor de returnare rapidă la toate sediile bibliotecii; 

- achiziționarea covorului tactil pentru sediile bibliotecii, pentru persoanele cu dizabilități; 

- efectuarea activităților de întreținere a mormântului scriitorului Duiliu Zamfirescu din 

Cimitirul Sudic; 

- achiziționarea și montarea mobilierului în Biroul Îndrumare metodică din sediul de pe str. 

Maior Gh. Sava; 

- achiziționarea și montarea de mobilier nou în Sala de Lectură din sediul de pe str. Maior 

Gh. Sava; 

- achiziționarea de lămpi UV pentru dezinfecția doumentelor de bibliotecă, necesare în 

contextul pandemiei generate de virusul COVID-19, pentru toate sediile bibliotecii; 

- achiziționarea de dezinfectanți, spirt, clor, măști de protecție, termometre digitale pentru 

scanarea temperaturii personalului și utilizatorilor bibliotecii; 

- montarea balustradelor mobile pentru susținerea persoanelor cu dizabilități la toate sediile 

bibliotecii; 
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- s-au montat 11 calorifere la sediul din str. Maior Gh. Sava și 2 calorifere la sediul din str. 

Nicolae Titulescu; 

- montarea de plexiglas transparent la Birourile de Relații cu Publicul din toate sediile 

bibliotecii; 

- la Secția de Copii și Tineret a fost reconfigurat întreg spațiul de depozitare, tot fondul 

documentar fiind rearanjat în rafturi; 

- repararea copertinei exterioare de la Filiala din Sud; 

- achiziționarea și montarea unei stații Rack Server, pentru instalarea și protejarea 

echipamentelor din camera tehnică; 

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

condiționat la sediul Sălii de Lectură a Bibliotecii; 

- amenajarea parcului de la sediul din str. Maior Gh. Sava nr. 4; 

- reparația și zugrăvirea pereților interiori de la Secția pentru Copii și Tineret; 

- montarea de rafturi pentru cărți la sediul din str. Mihail Kogălniceanu nr. 13; 

- înlocuirea steagurilor la toate sediile bibliotecii; 

- înlocuirea panoului cu sigla bibliotecii la sediul Secției pentru Copii și Tineret; 

- montarea panoului stradal pentru Sala de Lectură; 

- evaluarea și tratarea riscurilor la securitate fizică pentru sediile din str. Mihail 

Kogălniceanu nr. 13 și str. Maior Gh. Sava nr. 4.  

 

VII. DINAMICA RESURSELOR UMANE ÎN ANUL 2020 

- În luna ianuarie 2020, s-au stabilit salariile de bază în anul 2020, pentru salariații instituției, 

conform OUG nr.114/2018 și OUG nr. 1/2020,  majorate cu ¼ din diferența dintre salariul 

de bază prevăzut de Legea nr.153/2017, pentru anul 2022  și  cel din luna decembrie 2019; 

- S-au întocmit Deciziile Nominale de stabilire a salariilor de bază, precum și Actele 

adiționale la Contractele Individuale de Muncă, care au fost semnate de către managerul 

instituției în 2 exemplare în original: un exemplar din fiecare Decizie și Act adițional s-a 

îndosariat la Dosarul personal, iar câte un exemplar, s-a înmânat fiecărui  salariat; 

- S-a întocmit și s-a aprobat Statul de funcții cu salariile de bază / brute valabil cu data de 

01 ianuarie 2020; 
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- S-a completat și transmis Registrul General de Evidență a Salariaților, din programul 

REVISAL, către portalul www.inspenctiamuncii.ro, cu modificările de salarii și sporuri 

din luna ianuarie 2020; 

- S-a întocmit Decizia Nr. 39 /06.02.2020 – privind stabilirea procedurii și a criteriilor de 

Evaluare a performanțelor profesionale individuale ale salariaților pentru activitatea 

desfășurată în anul 2019 (în perioada 18 – 24 februarie 2020); 

- A avut loc evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual 

al Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea pentru activitatea desfășurată în anul 

2019: Fișe de evaluare;  

- S-a întocmit și postat la termenul prevăzut de art. 33 din Legea-cadru nr.153/2017 (până la 

31 martie 2020), Lista funcțiilor pe site-ul www.bjvrancea.ro; 

- În luna aprilie 2020, s-a întocmit Referatul pentru emiterea Deciziei Nr. 43/03.04.2020 

pentru acordarea gradației de vechime și stabilirea salariului de bază al unui salariat, s-a 

întocmit Actul Adițional pentru modificare C.I.M. și s-a completat și transmis Registrul 

General de Evidență al Salariaților, din programul REVISAL, către portalul 

www.inspenctiamuncii.ro, cu modificarea datelor din CIM –la Cap. ”Salariu”, începând cu 

01.04.2020; 

- În luna mai 2020, s-a transmis prin e-mail Ghidul pentru completare și a Formularelor  

Declarațiilor de avere și a Declarațiilor de interese, conf. Legii nr.176/2010, către salariații 

cu funcție de conducere din instituție și cu precizarea termenului pentru completarea și 

depunerea acestora, la Biroul Resurse Umane, ulterior fiind postate pe site-ul instituției 

Declarațiile de avere și Declarațiile de interese; 

- S-a întocmit Decizia Nr. 45/18.05.2020 privind stabilirea unor măsuri speciale de 

funcționare ale Bibliotecii Județene ”DUILIU  ZAMFIRESCU” Vrancea pe perioada 

pandemiei declarată pe teritoriul României ; 

- S-a întocmit Decizia Nr. 46/25.05.2020 privind stabilirea măsurilor speciale de purtare a 

măștii de protecție și a triajului epidemiologic la Biblioteca Județeană ”Duiliu  Zamfirescu” 

Vrancea ; 

- În luna iulie 2020, s-au întocmit două Decizii de mutare a locului de muncă a două 

angajate, în cadrul altor compartimente; 

- S-a întocmit și postat la termenul prevăzut de art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017  

(până la 30 septembrie 2020), LISTA FUNCȚIILOR pe site-ul www.bjvrancea.ro; 

http://www.bjvrancea.ro/
http://www.inspenctiamuncii.ro/
http://www.bjvrancea.ro/
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- S-a întocmit o nouă organigramă și un stat de funcții, aprobate în Consiliul de administrație 

al bibliotecii, transmise la Consiliul Județean Vrancea spre aprobare, cu Notă de 

fundamentare; 

- S-a întocmit documentația privind încetarea Raporturilor de muncă pentru d-na GOGU 

IRIMIȚA (pensie pentru limită de vârstă) și s-a întocmit fișa de lichidare a datoriilor; 

- S-a completat și transmis Registrul General de Evidență al Salariaților, din programul 

REVISAL, către portalul www.inspenctiamuncii.ro, referitor la încetare Contract 

Individual de Muncă GOGU IRIMIȚA, la data de 01.11.2020; 

- S-a primit și înregistrat DISPOZIȚIA Nr. 343/02.11.2020 cu privire la aprobarea 

rezultatului final al evaluării anuale a managementului Bibliotecii Jud. ”Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea pentru anul 2019;  

- S-a întocmit DECIZIA Nr. 50/02.11.2020 privind stabilirea componenței Consiliului de 

Administrație al Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea și comunicată 

membrilor, spre luare la cunoștință ; 

- S-a întocmit DECIZIA Nr. 51/03.11.2020 privind constituirea Comisiei de inventariere 

anuală a patrimoniului Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu ” Vrancea și comunicată 

celor în drept ;  

-  S-a trimis prin e-mail către ITM – Vrancea Anexa nr. 13 la H.G. Nr. 1425/2006 cu privire 

la Normele de aplicare ale Legii Nr. 319/2006, respectiv Formularul ”Cercetarea  

evenimentelor” în cazul accidentului rutier al bibliotecarei Moșescu Claudia; 

-  S-au demarat procedurile de Cercetare a accidentului: Comisie de cercetare, adrese ITM - 

Vrancea,  Spitalul Județean Focșani, Procuratura de pe lângă Judecătoria Focșani. 

         Acte curente: 

              Total CORESPONDENȚĂ (trimisă/recepționată )                    =   2.100    

- Consiliul Judeţean Vrancea                                                          =        62 

- Cu alte instituții :                                                                          =   1.782 

 (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.                                                                                     =   175 

- Delegații/Ordine de deplasare                                                      =    28 

- Contracte, procese-verbale diverse                     =    53 

http://www.inspenctiamuncii.ro/
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    VIII. Management :  

Au fost emise un nr. de 52  Decizii ale managerului Bibliotecii Județene „Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea, în anul 2020. 

  Măsuri de organizare internă 

În anul 2020, am actualizat fișele de post ale întregului personal al Bibliotecii Județene 

Vrancea. 

În ședința Consiliului de Administrație al Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea din data de 16 septembrie 2020, am aprobat modificarea Organigramei, a Statului de 

funcții, acestea fiind trimise spre aprobare Consiliului Județean Vrancea. În perioada următoare 

vom revizui Regulamentul de Organizare și Funcționare, Regulamentul de Ordine Interioară și 

Contractul Colectiv de Muncă. 

Modificarea reglementărilor interne 

În anul 2020 , am desfășurat următoarele activități : 

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

reguli generale de comportament prevăzute de legislația din domeniul eticii, 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 

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; 

- a fost actualizată pagina de internet a instituției cu informațiile de interes public. 

În ceea ce privește Sistemul de control intern managerial, în conformitate cu prevederile 

Ordinului 600/2018, am întocmit următoarele Proceduri și Situații specifice : 

http://www.bjvrancea.ro/
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- 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; 

- Procedură de sistem privind avertizorii de integritate; 

- Procedură de sistem privind asigurarea îndeplinirii activităților esențiale ale Bibliotecii 

Județene Vrancea; 

- 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; 

- au fost depistate riscurile existente la nivelul fiecărui birou; 

- Registrul de riscuri al Bibliotecii Județene prin centralizarea riscurilor semnificative 

depistate la nivelul birouilor; 

- Chestionarele de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern 

managerial; 

- Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării; 

- Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control 

intern managerial la data de 31 decembrie 2019; 

- Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2019; 

- Manualul procedurilor operaționale și de sistem scrise. 

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ: 

- Managerul instituţiei a urmat cursul pentru ocupația de manager cultural, organizat de 

Institutul Național pentru Cercetare și Formare, în perioada 29 iunie - 10 iulie 2020 și 7 - 

11 septembrie 2020; 
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- Managerul instituției a urmat cursul „Sistemul de control intern managerial”, organizat de 

Institutul Național de Administrație, în luna decembrie 2020; 

- Curs de calificare profesională pentru ocupaţia de Bibliotecar studii superioare, organizate 

de ANBPR, pentru 3 bibliotecari; 

- 1 bibliotecar a urmat cursurile Școlii de vară organizate de ANBPR, Asociația 

ActiveWatch și Qulto România; 

- Participare doi bibliotecari la grupul de lucru al bibliotecarilor din România, „Sfoara 

virtuală”; 

- 6 bibliotecari au participat la cursul „Utilizarea instrumentelor on-line în serviciile de 

bibliotecă la distanță”, organizat de Fundația Progress; 

- au avut loc mai multe întâlniri de lucru ale bibliotecarilor din țară pe platforma Zoom 

pentru realizarea proiectului „Maratonul de lectură”; 

- bibliotecarii au participat la trainingul profesional „Bibliotecarii vrânceni învață să 

utilizeze platforma Zoom”; 

- participare la „Cercul de învățare – scrierea unei propuneri de finanțare” – seminar on-line 

organizat de Fundația Progress, în perioada 13 noiembrie – 20 decembrie 2020; 

- un bibliotecar a participat la programul de perfecționare – Responsabil protecția datelor 

cu caracter personal ce s-a desfășurat în perioada 28 – 29.12.2020, prin intermediul 

mijloacelor electronice, în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 

1066 din 2008. Organizator: Centrul de formare APSAP. 

Participări la conferințe / ateliere: 

- un bibliotecar a participat la Conferința „OccupyLibrary – dezvoltare de proiecte și soluții 

dedicate bibliotecilor”, organizată de Fundația Progress, în perioada 22-25 septembrie; 

- 6 bibliotecari, împreună cu managerul instituției, au participat la Conferința „Cum pot juca 

un rol pozitiv bibliotecile în timpul unei crize?”, eveniment on-line organizat de EUROLIS 

in luna octombrie 2020; 

- participare doi bibliotecari la webinarul profesional „Împreună pentru comunități digitale 

dezvoltate – experiența bibliotecilor publice în proiectul COLIBLITE”; 

- un bibliotecar a participat la webinarul „3 sfaturi în arta povestirii”; 

- un bibliotecar a participat la webinarul „Orașul meu, orașul tău”, organizat de Biblioteca 

Județeană „Panait Istrati” Brăila, în data de 16 octombrie 2020; 
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- un bibliotecar a participat la Conferința internațională „Lectura ca bază pentru cultură, 

cunoaștere și dezvoltare” – ediția a II-a, 2020, organizată de Biblioteca Națională a 

Republicii Moldova, în perioada 30 septembrie – 2 octombrie 2020. 

 

IX. CONTROALE efectuate în instituție și măsuri luate: 

Controalele și verficările efectuate în anul 2020 sunt următoarele: 

1. Controlul efectuat de reprezentanții Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială 

Vrancea, la toate sediile bibliotecii, având în vedere modul de respectare a prevederilor Legii 

448/2006 și a Normativului NP 051-2012 – Revizuire NP 051/2000, în ceea ce privește accesul 

persoanelor cu dizabilități în sălile de spectacol. În procesul-verbal încheiat, nr. 62/25.08.2020, 

înregistrat la sediul instituției noastre la nr. 1243/25.08.2020, au fost trasate o serie de măsuri, 

acestea fiind duse la îndeplinire de managerul instituției și persoanele desemnate; 

2. Controlul efectuat de reprezentanții Direcției Județene pentru Cultură Vrancea, având 

în vedere modul de respectare a prevederilor Legii 182/2000 privind protejarea patrimoniului 

cultural național mobil, precum și prevederile HG nr. 886/2008 pentru aprobarea Normelor de 

clasare a bunurilor culturale. În procesul-verbal încheiat, nr. 1700/26.08.2020, înregistrat la sediul 

instituției noastre la nr. 1253/26.08.2020, nu au fost trasate măsuri; 

3. Controlul efectuat de reprezentanții Compartimentului de audit intern al Consiliului 

Județean Vrancea, în data de 31.08.2020. În Raportul de audit intern nr. 15504/31.08.2020, au fost 

trasate o serie de măsuri, acestea urmând să fie îndeplinite în perioada imediat următoare și aduse 

la cunoștința Compartimentului de audit intern al Consiliului Județean Vrancea; 

4. Controlul efectuat de reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

Vrancea, în data de 08.10.2020. În procesul-verbal încheiat, nr. 323854 din 08.10.2020, înregistrat 

la sediul instituției noastre la nr. 1579/08.10.2020, au fost prevăzute o serie de măsuri, acestea 

fiind remediate ulterior, conform adresei nr. 1702/26.10.2020 întocmite de Biblioteca Județeană 

Vrancea și trimisă către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vrancea.  
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X. ACTIVITĂȚI CULTURALE DESFĂȘURATE DE BIBLIOTECA 

JUDEȚEANĂ „DUILIU ZAMFIRESCU” VRANCEA ÎN ANUL 2020 

În această perioadă, activitățile desfășurate s-au încadrat în programele din Proiectul de 

management, cuprinzând următoarele proiecte: 

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE, VALORIFICARE A COLECȚIILOR, 

MODERNIZAREA ȘI DIVERSIFICAREA SERVICIILOR DE BIBLIOTECĂ: 

a. Ludoteca: - la 1 iunie 2020 a fost lansat proiectul, utilat, ambientat. Ludoteca a fost 

prezentată participanților la atelierele „Ora poveștilor”, în perioada iulie-octombrie 2020. 

Tot aici s-au desfășurat atelierele de lectură, joc și joacă, precum și Nocturna organizată 

cu ocazia Zilelor Bibliotecii – 8 activități, 120 participanți; 

b. Biblioteca mobilă – „Cărțile vin acasă” , serviciu nou de bibliotecă – 324 de beneficiari, 

cu 987 de documente împrumutate; 

c. Lectură, muzică, cinematecă -  2 activități clasice, cu 45 participanți, și 25 activități on-

line:  

- Video - povești în mediul on-line cu 1230 interacțiuni și 270 vizualizări; 

- Atelier de lectură preșcolari la Grădinița nr. 15, cu 35 participanți; 

-  Atelier de creație și lectură „Gânduri pentru mama” –  colaborare cu Școala 

„Duiliu Zamfirescu” Focșani; 

-  „Ce cărți pentru copii v-au sensibilizat?”; 

-  Tehnica picturii cu degetele – prezentare film tehnica picturii cu palmele și 

degetele (material video realizat de bibliotecari). 

d. Biblioteca virtuală – în această perioadă, au fost scanate și postate pe site-ul realizat de 

Biblioteca județeană Vrancea, memorielocalavrancea.ro, un număr de 55 materiale 

documentare, din fondul de Carte Veche LOCALIA, din nevoia de a reda comunităţii 

accesul la propria memorie, având în vedere numeroasele cercetări şi activităţi dedicate 

istoriei noastre locale şi nu numai. În acest sens, am iniţiat un amplu proiect de conversie 

a cărţilor vechi în format electronic şi constituirea, astfel, a unei baze de date electronice 

uşor de consultat. Pe lângă simplificarea aceesului la informaţiile conţinute, proiectul 

urmăreşte, de asemenea, şi prezervarea acestor documente, multe dintre ele fiind rare şi cu 

un grad de uzură fizică ridicat. Proiectul se va derula utilizând resursele umane şi 

tehnologia de care dispune biblioteca.  
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e. Biblioteca interactivă: proiectul „Vocile bibliotecii” - 20 activități; Rubrica de Logică – 

53 postări,  cu 2.335 interacțiuni; 

f. Serviciul de returnare rapidă: 4.363 documente, 2.629 utilizatori; 

g. Învățare pe tot parcursul vieții: 51 activități în mediul on-line, cu 1.098 interacțiuni și 1 

activitate clasică, cu 100 participanți: 

- Rubrica de curiozități „Copii curioși, părinți fericiți” – 25 postări; 

- Atelier-dezbatere „Semnificații ale culturii naționale în rândul tinerilor”; activitate 

în parteneriat cu Direcția pentru Tineret și Sport Vrancea, coordonator prof. Lia 

Cazacu, desfășurat la Ateneul Popular Maior Gh. Pastia ; 

- „Citatul zilei” – Rubrică de promovare literară (activitate online): 20 postări; 

- „Poveștile bradului de Crăciun” – rubrică de promovare a unor tradiții de Crăciun, 

6 activități on-line. 

 

PROGRAMUL ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI DE PROMOVARE A 

BIBLIOTECII, CĂRȚII ȘI LECTURII: 

a. Omagieri zile marcante, aniversări  literare și culturale reprezentative - 154 activități 

în on-line și 24 activități clasice, cu 112 participanți, iar cele din mediul on-line au 

înregistrat 1,5 K interacțiuni: 

- „Scriitori străini la ceas aniversar”; 

- „Scriitori români la ceas aniversar”; 

- „Personalități la ceas comemorativ”; 

- „Personalități vrâncene la ceas aniversar”; 

- Scriitori laureați ai Premiului Nobel pentru Literatură – Herta Muller; 

- Ziua Internațională a Scriitorului; 

- Ziua Internațională a Poeziei; 

- Ziua Mondială a Artei; 

- Sărbători Pascale; 

- Ziua Internaţională a Iei – expoziție personală „Legenda Vrancei”, realizată de bibl. 

Făcăoaru Roxana; 

- Ziua Internaţională a Copilului: 5 video-poveşti, participare și coordonare proiect 

naţional „Maratonul de lectură”, peste 70 biblioteci participante; 

- Ziua Internațională a Cărții pentru Copii și Tineret. 

b. Focșani, orașul Unirii – 3 activități , cu 100 participanți: 
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- „Gânduri pentru Eminescu” – Școala Gimnazială Popești; 

- „Făcliile Unirii”, colaborare cu Școala „Duiliu Zamfirescu” Focșani; 

- „Țara suntem noi” – activitate în parteneriat cu Liceul de Arte „Gh. Tattarescu”. 

c. Ziua Națională a României: 1 activitate clasică cu 15 participanți și 12 activități în mediul 

on-line; 

- „Cultură și mentalități în epoca Marii Uniri: o perspectivă asupra modernității” – 

activitate on-line de promovare; 

- „Universul copilăriei în cultura română” – activitate desfășurată în parteneriat cu 

Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” Focșani; 

- „România în inimile noastre”; 

- „1 Decembrie 1918 – Ziua unui vis împlinit”, expoziție de carte curentă și imagini 

referitoare la Marea Unire; 

- „Hora Unirii în cuget și-n simțiri” – expoziție de carte veche și curentă. 

d. Alte evenimente - 10 activități în mediul clasic, cu 250 participanți, și 116 activități în 

mediul on-line, cu 3.568 interacțiuni: 

- „Mărțișoare vii pentru mame și copii” – 2 ateliere de confecționat mărțișoare; 

- Vernisaj „Vasile Pascu – smerenie și conștiință”; 

- Inaugurarea „Colecției de artă Elena Bîrhală”; 

- Comunicare activă cu utilizatorii: „Lectura în dialog”; activitate de îndrumare 

legislativă;  

- Ziua Internațională a Cărții pentru Copii și Tineret – „Atenție, copiii citesc!” – 

videoclipuri primite de la cititori; 

- „Ce cărți pentru copii v-au sensibilizat?”; 

- Concurs „Rețete cu povești de Paște!” ; 

- „Recomandări de lectură de la cititori!” – proiect prin care utilizatorii bibliotecii 

recomandă cărți; 

- „Album de vacanță” – proiect prin care bibliotecarii își pun în valoare abilitățile 

artistice; 

- Ziua Mondială a Sănătății; 

- Ziua Imnului de Stat; 

- Ziua surorilor și a fraților: Charlotte, Emily și Anne Bronte; 

- Concursul de povești „Acasă, în povestea mea”; 

- 24 Iunie – Datini, tradiții și semnificații românești de Sânziene; 
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- Concurs de fotografie on-line, cu expoziție realizată la Sala de Lectură: „Natura: 

inspirație și joacă”; 

- Ziua Drapelului Național; 

- Ziua Internațională a pisicii – felina personajul de carte; 

- Ziua Internațională a Donației de Carte; 

- 9 Mai – Ziua Europei; 

- Concurs „Rețete cu povești de Crăciun” – ediția I: 10 participanți. 

e. Activități specifice instituției - 22 activități în mediul on-line: 

- pregătire profesională și adaptare pe mediul on-line a serviciilor - povești, 

promovarea lecturilor: 773 recomandări și recenzii de cărți;  

- promovare colecții Bibliotecă – Noutăți editoriale intrate în Bibliotecă – 19 

activități; 

- participare la campania națională : „Dăm startul la citit” – 1 activitate; 

- promovare on-line a proiectului YesCamp – tabără gratuită pentru tineri – 1 

activitate; 

- promovare on-line a Programului Flex pentru schimb cultural - 1 activitate. 

f. Bibliovacanța - Ora poveștilor : 14 ateliere, cu 90 participanți. 

g. Biblioteca de vacanță în mediul on-line, ediția a XII-a - 55 activități în mediul on-line 

și 2 activități în mediul clasic, cu 2 participanți: 

- „Bibliotecar pentru o oră”; 

- prezentare de cărți pentru copii; 

- recomandări de lectură de la cititori; 

- expoziție personală de desene Roxana Făcăoaru – „Atelier de personaje”. 

h. Ziua Națională a bibliotecarului - 30 activități în mediul on-line: 

- Istoricul Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” – repere istorice, informații 

documentare, fotografii; 

- CARTEA DE ONOARE a bibliotecii, arc peste timp între generații (semnături ale 

unor personalități celebre, academicieni, oameni de cultură, scriitori, reprezentanți 

ai autorităților administrației locale, cititori, bibliotecari, voluntari); 

- „Pinacoteca din bibliotecă – cromatică și confort estetic – expoziția permanentă 

BiblioART”; 

- mesajul managerului Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea; 

- mesajul Prințului Mihai Ghyka – material video; 

- „Pe aripile lecturii” – expoziție de carte și alte materiale dedicată Anului Lecturii; 
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- Expoziție – Biblioteca, tărâmul în care cărțile prind viață!; 

- „Fața nevăzută a profesiei ”– materiale video bibliotecari; 

- materiale video utilizatori, colaboratori, parteneri din țară; 

- concurs on-line „Biblioteca de acasă”; 

i. Trofeul cititorilor: concurs de lectură „Dialogul cărților”; Festivitatea de premiere – 

Dialogul cărților / Trofeul cititorului: 1 activitate în mediul clasic, cu 7 participanți, și 3 

activități în mediul on-line; 

j. Concurs de creație literară „Oana-Diana Renea” – 2 activități, 96 participanți;  - 

Lansare ediția a IX-a a concursului – 1 activitate; 

k. Azi am fost la Bibliotecă - 9 activități, 275 participanți: 

- vizite ale elevilor Colegiului „Mihail Kogălniceanu” și ai Școlii „Ștefan cel Mare” 

Focșani; 

- „Stelele...cu nume” – atelier de creație, parteneri Școala „Duiliu Zamfirescu” 

Focșani; 

- vizita elevilor Școlii „Ion Basgan” Focșani; 

- vizita elevilor Școlii Gimnaziale Păulești; 

- vizita „Clubului Exploratorilor” din Rădulești, comuna Vînători; 

- vizite ale elevilor de la Liceul de Arte, Liceul Pedagogic, Școala „Duiliu 

Zamfirescu”; 

l. Biblioteci în lume – multiculturalism și cunoaștere: 1 activitate în mediul clasic cu 10 

participanți și 85 activități în mediul on-line, cu 482 interacțiuni: 

- Comunicare cu utilizatori, linkuri utile; 

- Urări de la Haga în Anul Cărții, International Federation of Library Associations; 

- Proiectul Copiii români au nevoie de cărţi în limba maternă! - donaţie de cărţi în 

limba română,  pentru cei 72 de copii de cetăţenie română, cu vârste de la 4 la 12 

ani, care învaţă la "Instituto Comprensivo  Eduardo Defassi" din Borgaro Torinese 

- 289 exemplare, 95 titluri, valoare totală de 5.786,14 lei; 

- Vizita Excelenței Sale, domnul Adrian Zuckerman, ambasadorul SUA în România, 

prilej cu care a donat Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea un număr 

de 16 volume în limba engleză care au completat donația din anul 2018, prin 

proiectul „American Shelf”; 

- Promovare surse de informare: Biblioteca Mondială Digitală; 

- Promovare surse descărcare cărți gratuite. 



57 
 

m. Dezvoltarea activității editoriale - apariția primului număr al revistei „Anuarul 

activităților cultural- educative 2019” – lansare și prezentare Anuar: 1 activitate, 35 

participanți; 

n. Activități cultural-educaționale realizate în parteneriat cu instituțiile locale, 

naționale și internaționale – 11 activități, 890 participanți:  

- participare la Târgul de Carte organizat de Biblioteca Județeană Brăila în 

parteneriat cu Primăria Municipiului Brăila, cu stand de carte, reprezentând cărțile 

editate de Biblioteca Județeană Vrancea de-a lungul timpului – în perioada 10-13 

septembrie 2020; 

- Bibliovacanța – o activitate realizată în parteneriat cu IPJ Vrancea;  

- Festivalul Film pe Pâine – atelier de lectură, în parteneriat cu Organizația Civică 

Vrancea, 3 întâlniri;  

-  „Temei și dăinuire în cultura românească” – 1 activitate în parteneriat cu ISJ 

Vrancea și Asociația Elevilor Vrancea, 100 participanți;  

- Ziua Culturii Naționale – parteneriat cu Muzeul Vrancei și Centrul Cultural – 1 

activitate, 50 participanți;  

- Ziua Internațională a Cititului Împreună, parteneriat cu Școala „Oana-Diana 

Renea” Focșani; 

- „Dragobete, Zeul dragostei la români”, 2 activități în parteneriat cu Liceul de Arte 

Gh. Tattarescu și Muzeul Vrancei, 36 participanți;  

- „Sentimentul Eminescu” – manifestare culturală dedicată Zilei Culturii Naționale, 

115 participanți, în parteneriat cu Cercul Militar Focșani;  

- „In memoriam Mircea Dinutz” – 1 activitate, 40 participanți, parteneriat cu Centrul 

Cultural Vrancea și Redacția Revistei Pro Saeculum; 

- participare la „Șezătoare literară: De la lume adunate și-napoi la lume date”, 

colaborare cu Biblioteca comunală Vidra – 50 participanți; 

o. Caravana poveștilor – 5 activități, 148 participanți: 

- Pe drumuri de poveste în satul vrâncean – comuna Bordești, Boghești, Răcoasa, 

Năruja; 

- Ziua Internațională a Cititului Împreună – colaborare cu Grădinița Mirceștii Noi; 

- Promovarea valorilor rurale vrâncene – materiale video. 

p. Cluburi diverse pentru membrii comunității: 49 activități, 80 participanți: 

- Atelier de creație și lectură „Legendele Crăciunului” (14 participanți, 30 vizite); 

- Club de lectură – teatru pentru seniori (10 participanți, 60 vizite); 
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- Club de lectură și curiozități pentru copii (14 participanți, 140 vizite) 

- Club de lectură în limba engleză pentru copii (22 participanți, 218 vizite); 

- Club de lectură în limba franceză (10 participanți, 50 vizite); 

- Clubul Code Kids (10 participanți, 30 vizite). 

q. Cenaclul „Mari personalități ale culturii române și universale” – 16 activități, 100 

participanți; 

r. Activităţi educaţionale adresate categoriilor defavorizate - 3 activități, 125 participanți: 

- ZICI –parteneriat cu Asociația Nevăzătorilor, Asociația Cultural-Umanitară 

Bogdania, CARP Milcov și Căminul pentru Persoane Vârstnice Focşani;  

- ZICI – activitate în parteneriat cu Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Elena 

Doamna”; 

- Atelier de lectură și creație – „Legendele Crăciunului”, activitate în parteneriat cu 

DGASPC Vrancea. 

s. Albumul bibliotecarilor : „Cărțile Kombat coronavirusul” – 15 activități; 

t. Proiect „Promovare personalități vrâncene” : 40 activități, 1590 interacțiuni; 

u. Proiect „Scriitorul din Bibliotecă” – 25 activități, 986 interacțiuni; 

v. Atelier de benzi desenate: Parteneri în cadrul proiectului „Povestea Inelelor 

Olimpice”, organizat de ANBPR, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Radio România 

Cultural – 3 activități în mediul clasic, cu 15 participanți, și 8 activități în mediul on-line; 

w. Cartea cu autograf – lansări de carte: 5 activități, 262 participanți: 

- Lansare de carte „Dimitrie Cantemir și constiința românilor: studii și articole 

dedicate Centenarului Marii Uniri” – în colaborare cu Asociația Europeană 

„Dimitrie Cantemir”din București; 

- „Povestiri din mahalaua Tăbăcari” – autor Jan Pavel, Ed. Salonul Literar Odobești; 

- „Ultima aventură – amintiri de la ISEH Focșani” – autor Jan Pavel, Ed. Salonul 

Literar Odobești; 

- Lansare și prezentare de cărți pentru copii, autor Irene Postolache, ilustrator Anda 

Toma, activitate în parteneriat cu elevii Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare” 

Focșani; 

- „Un dar de Crăciun pentru copiii mari și mici”, lansare de carte „Povestiri pentru 

copii dulci”, autor Daniel Mușat-Mureșanu și donație de carte din partea autorului: 

moment artistic susținut de bibl. Alina Chiriac, prof. Alina Lăduncă-Coban și Ana-

Maria Lăcătușu. A fost un proiect realizat în parteneriat cu DGASPC Vrancea; 

x. Biblioteca Dăruiește!:  - 15 activități în mediul on-line: 
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- „Ești cititor nou înscris? Primești în dar o carte”; 

- Mărțișoare – cadouri de primăvară; 

- Cărți de luat acasă; 

- Cărți oferite în Caravana poveștilor; 

- Utilizatorul cu nr. 1000 – program de fidelizare a utilizatorilor Filialei din Sud; 

- Participare la caravana de promovare a cărții și lecturii, proiect inițiat de Asociația 

C@rte-n sate; 

- Măști de protecție primite de Asociația „Cărți deschise” în cadrul proiectului 

„Atenție la protecție!” de la firma SC ELECTRIC SRL și oferite, mai departe, 

copiilor instituționalizați din centrele DGASPC – 2 activități. 

y. Serviciul Info Legislație – 15 activități, 185 materiale difuzate; 

z. Expoziții: -au fost organizate 489 expoziții clasice și on-line, au fost expuse 8.432 cărți și 

alte materiale doumentare (planșe, fotografii etc.); 

aa. S-au desfășurat două activități de împrumut colectiv de carte: 60 participanți, 115 

titluri împrumutate; 

bb. Zilele Bibliotecii „Duiliu Zamfirescu” Vrancea: 

- Expoziții tematice realizate la toate sediile bibliotecii: 9 activități în mediul on-line;  

- „Nocturna Bibliotecii”: 9 activități la Secția pentru Împrumut la domiciliu și la 

Secția pentru Copii și Tineret – 80 participanți: 

 Seara talentelor: recital; 

 Povestea de seară – atelier de povești; 

 Filmoteca pentru copii – vizionare film artistic; 

 Prezentare Jurnal de război: „Jurnalul pierdut” al sergentului sanitar Florea 

Sima;  

 Donație tablou cu fotografia bustului original al scriitorului Duiliu 

Zamfirescu (donator Petru Mincu - colecționar); 

 Atelier de hand-made. 

- Fața nevăzută a bibliotecarului – vernisarea unor expoziții de tablouri, goblenuri, 

obiecte decorative din colecția personală a unor bibliotecari; 

- prezentare carte „Pictorul N.I. Grigorescu – Viața și opera lui”, autor Alexandru 

Vlahuță – 10 participanți; 

- lansare de carte „Un surâs din alte vremuri”, autor prof. Neculai Aurel – 16 

participanți; 
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- Ceremonia slujbei de comemorare a scriitorului Duiliu Zamfirescu, la mormântul 

acestuia din Cimitirul Sudic – 1 activitate, 15 particpanți; 

-  „Frânturi din istoria bibliotecii” – moment susținut de prof. Arvinte Venera, 1 

activitate, 15 participanți; 

- Dialogul artelor inspirat de lirica lui Duiliu Zamfirescu – moment susținut de elevii 

Școlii Duiliu Zamfirescu Focșani, 10 participanți. 

cc. Proiectul Biblio@rt – 4 activități on-line; 

dd. Proiectul „Atenție la protecție” – 2 activități. 

 

 

Întocmit, 

Manager  

Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

Oana-Raluca Boian 
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ANEXA 

Serviciul de împrumut la domiciliul utilizatorului 

Proiectul "Cărţile vin acasă” 

Studiu de caz 

  

Distanțarea socială impusă de pandemia care a marcat începutul anului 2020, a permis 

Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea să își dovedească, încă o dată, capacitatea de 

adaptare și spiritul inovator. 

În acest sens, în contextul Anului Lecturii în județul Vrancea, cu prilejul Zilei Naționale a 

Bibliotecarului, Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” a lansat în data de 23 aprilie 2020 un 

nou serviciu de curierat rapid și gratuit– Serviciul de împrumut la domiciliul utilizatorului. 

Prin intermediul acestui proiect intitulat sugestiv  „Cărțile vin acasă”, locuitorii municipiului 

Focșani, indiferent de vârstă, care au dorit să împrumute cărți în perioada pandemiei, când 

biblioteca a fost închisă, s-au putut bucura de lectură. Cărțile au fost livrate în casele cititorilor, 

luându-se măsuri de precauție, fără a exista vreun risc de răspândire a virusului. 

Astfel, peste 324 utilizatori ai bibliotecii, dar și alte categorii de public din comunitatea 

noastră, s-au adresat, telefonic sau pe e-mail,  tuturor secțiilor bibliotecii și au primit în cel mai 

scurt timp cărțile dorite, cititorii având posibilitatea alegerii locației livrării: acasă sau la birou. 

Secția de împrumut la domiciliu adulți – studiu de caz 

În perioada 23 aprilie – 30 iunie 2020, la Secția de împrumut la domiciliu adulți au fost 

înregistrate 93 de solicitări de împrumut  în toate cartierele orașului Focșani, dar și în localități 

limitrofe (Petrești, Vânători, Golești, Răstoaca). 

Cele 303 cărți solicitate, preponderent beletristică română și străină, dar și cărți de 

specialitate (istorie, publicații tip monografie - cărți din fondul Localia (despre Vrancea) 

psihologie, metodici și pedagogie școlară), precum și sociologie, religie, programă școlară au 

ajuns direct acasă la cititori, pregătirea coletelor personalizate realizându-se într-un timp foarte 

scurt, iar livrarea acestora realizându-se în aceeași zi. 
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Un cumul de sentimente - nerăbdare, curiozitate, inedit, mulțumire, îndrăzneală, uimire, 

speranță, apreciere - au contribuit la bucuria lecturii vizibil demonstrată atunci când utilizatorii au 

primit gratuit cărțile prin curierul instituției noastre.  

Pasionații de lectură au reușit, prin intermediul acestui serviciu, să-și întrețină pasiunea, 

chiar și pe timpul pandemiei, izolarea contribuind la o lectură intensă, care le-a alungat gândul de 

la realitate, fie le-a rezolvat probleme de studiu și cercetare pe anumite domenii.  

Conform graficului de mai jos,  preferințele lectoriale se prezintă astfel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titluri împrumutate (selecție): 

- „Un altfel de fericire” – Marc Levy 

- „Până la sfârșit” , „Fluturi” – Irina Binder 

- „Frica: Să înțețegem și să acceptăm nesiguranța vieții” – Osho 

- „Ai toată viața înainte” – Romain Gary 

- „O scânteie de viață” – Jodi Picoult 

- „Copilul familia și grădinița” – Magdalena Dumitrana 

- „Lolita” – Vladimir Nabokov 

- „Cărțile populare în literatura românească” 

- „Viața lui I.L.Caragiale” - Șerban Cioculescu 
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- „Te voi revedea” – Marc Levy 

- „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” – Camil Petrescu 

- „Fiica ceasornicarului” – Kate Morton 

- „Fericirea îmi scapă printre degete” – Agnes Martin-Lugard 

- „Gramatica limbii germane” 

- „Băiatul cu pijamale în dungi” – John Boyne 

- „Psihologia mulțimilor” – Gustave Le Bon 

- „Dăruind vei dobândi: Cuvinte de credință” – N. Steinhardt 

- „Tratat de estetică a durerii” - Ilinca Bernea 

- „Capătul veșniciei” – Ken Follett 

- „Monografia comunei Dumitești” – Nicolae Giurcă 

- „Mai puternic decât frica” – Marc Levy 

- „Cum tratăm durerea” – Lucian Sandu 

- „Tratat de algeziologie” 

- „Arta popular din Țara Vrancei” – Ion Cherciu 

- „Zona etnografică Vrancea” – Tancred Bănățeanu 

- „Lungul drum al zilei către noapte” – Eugene O’Neill 

- „Cioran despre Dumnezeu” – Aurel Cioran 

- „Pădurea spânzuraților” – Liviu Rebreanu 

- „A trăi pentru a-ți povesti viața” – Gabriel Garcia Marquez 
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Din punct de vedere statistic,  lectura feminină a fost extinsă substanțial (72%) față de cea 

masculină (28%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din cele 93 de solicitări înregistrate, 31,2% au venit din partea persoanelor cu vârste 

cuprinse între 41-60 ani, 29,03% din partea utilizatorilor cu vârste între 26-40 ani și 26,88% au 

fost solicitări preponderent din partea elevilor de liceu și tinerilor cu vârste între 14-26 ani. 

Persoanele cu vârste peste 61 ani au înregistrat un procent al solicitărilor de 12,89%.   
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Tabloul statistic privind statutul ocupațional al beneficiarilor serviciului indică un procent 

mare pentru categoria intelectualilor (37,54%), urmat de elevi (17,2%), pensionari (14%), studenți 

(14%), tehnicieni (3,22%), muncitori (3,22%), funcționari (2,15%), casnice (1,07%), alte categorii 

(7,6%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raportul statistic privind repartizarea beneficiarilor după studiile absolvite a înregistrat 

următoarele valori: 44,09%  cu studii medii,  40,8% cu studii superioare și 15,11% cu studii 

gimnaziale.  
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Proiectul a demonstrat cât de puternică este legătura dintre bibliotecă și comunitate, dat 

fiind faptul că aceasta din urmă, prin numărul crescut de solicitări, s-a implicat activ în proiectul 

nostru și nu a ezitat să-și exprime aprecierea pentru eforturile noastre de a rămâne conectați, 

indiferent de situație. Această solidaritate prin lectură a dat, tuturor, mai multă energie şi mai multă 

încredere în forţa regeneratoare a cărţii. 

Noul serviciu,  un real și emoționant succes, a demonstrat, încă o dată, rolul pe care l-a 

avut și îl are biblioteca în orice comunitate: de a-i uni pe oameni prin spiritul cărții, de a le susține 

interesele de (in)formare continuă. Comunitatea a răspuns: DA! Este nevoie de cărți! Iar biblioteca 

a răspuns prompt solicitărilor de lectură ale acestora și, totodată, a protejat comunitatea în vremea 

pandemiei prin această formă/serviciu de apropiere față de cititori!  


