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  RAPORT DE ACTIVITATE 

  
  BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ ”G.T.KIRILEANU” NEAMŢ 

ANUL 2013 
 

 
 
 
 

Cap. I Misiunea şi obiectivele Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamţ 
 

Cadrul legal de referinţă privind activitatea Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamţ îl 
constituie Legea nr. 334/2002, Legea bibliotecilor – Republicată. 

Misiunea bibliotecii, conform  Regulamentului de Ordine Interioară în vigoare în anul 2013, este 
de a coordona activitatea bibliotecilor publice din judeţ şi a servi, în principal, interesele de informare, 
studiu, lectură, educaţie şi recreere ale utilizatorilor din municipiul Piatra-Neamţ şi din întreg judeţul 
Neamţ, prin servicii care asigură, nediscriminatoriu, accesul la propriile fonduri (colecţii şi baze de 
date), precum şi   la alte surse, accesibile ei, din exterior. 
            Pentru  a-şi  îndeplini  misiunea  sa  esenţială,  biblioteca  constituie, prelucrează, organizează, 
dezvoltă, conservă şi valorifică ştiinţific, conform resurselor   alocate şi intereselor utilizatorilor, colecţii 
reprezentative de carte, periodice şi alte  documente purtătoare de informaţii, din orice domeniu al 
cunoştinţelor umane, realizate în diferite formate şi pe orice fel de suport. 
         Organizează centre de informare, cooperează cu autorităţile administraţiei publice locale, cu 
instituţiile responsabile, potrivit legii, şi cu organismele neguvernamentale în realizarea obiectivelor 
educaţiei permanente; 
          Totodată,  biblioteca are misiunea de onoare de a conserva şi a valorifica ştiinţific moştenirea 
culturală şi patrimonială a cărturarului G. T. Kirileanu, contribuind decisiv la perpetuarea memoriei 
ilustrului bibliotecar şi editor. 
             

Obiective şi criterii de performanţă în anul 2013 
  

 
Prezentul document cumulează rapoartele de activitate pe anul 2013 ale compartimentelor 

funcţionale ale instituţiei, evidenţiind cu precădere obiectivele de activitate specifică cuprinse în 
proiectele de management şi modul de atingere a acestor obiective. 

Lista obiectivelor pentru anul de raportare a fost constituită din două proiecte de management, 
dat fiind faptul că  anul 2013 a fost unul marcat de schimbarea directorului- manager, respectiv un 
proiect de activităţi  aferent perioadei  1 ianuarie – 30 aprilie 2013, urmat de o perioadă de interimat, 1 
mai-30 august 2013, iar începând cu 2 septembrie şi până la sfârşitul anului 2013, instituţia a avut de 
atins o parte din obiectivele cuprinse în noul proiect de management aprobat pe următorii 5 ani. 
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               Managementul resurselor umane 
 
În anul 2013 Biblioteca Judeţeană ”G.T.Kirileanu” Neamţ şi-a desfăşurat activitatea cu un 

număr de 54 salariaţi ( 54 posturi aprobate, 46 ocupate) în perioada 1 ianuarie -31 iulie 2013, numărul de 
personal diminuându-se la  50 salariaţi (50 posturi aprobate, 46 ocupate)  ca urmare a aplicării 
prevederilor O.U.G. 77/2013 începând cu 1 august 2013, dată  la care şi structura organizatorică şi 
funcţională  s-a modificat prin desfiinţarea a două dintre Birourile instituţiei şi a posturilor de şef birou 
aferente celor două structuri, respectiv, Biroul imagine, multimedia şi patrimoniu şi Biroul Împrumut 
carte pentru copii, atribuţiile acestora fiind preluate la nivel de secţii în subordinea celor două  servicii 
de specialitate existente, Serviciul Informatizare, Imagine,Multimedia şi Completarea Colecţiilor şi 
Serviciul Relaţii cu Publicul Informare Bibliografică şi Comunitară. 

 Personalul instituţiei a avut următoarea structură pe parcursul anului 2013: 
 

Nr. 
crt. 

Posturi Anul  2013 
perioada 

ianuarie-iulie 
1 Număr de personal conform statului de funcţii aprobat, din care: 54 
1.1 personal de conducere 8 
1.2 personal de specialitate, tehnic, economic şi administrativ 43 
1.3 muncitori 3 
   
Nr. 
crt. 

Posturi Anul  2013 
perioada 

august- decembrie 
2. Număr de personal conform statului de funcţii aprobat, din care: 50 
2.1 personal de conducere 6 
2.2 personal de specialitate, tehnic, economic şi administrativ 41 
2.3 muncitori 3 

 
În anul de raportare au fost organizate examene  de promovare profesională   pentru un număr 

de 6 salariaţi care au îndeplinit condiţiile impuse de prevederile legale, examene trecute cu bine de către 
toţi participanţii cărora li s-au acordat drepturile salariale legale obţinute în urma promovării. 

Conducerea bibliotecii a fost asigurată de către director-manager, în condiţiile legii. Directorul-
manager reprezintă înstituţia în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, cu alte 
persoane juridice sau fizice din ţară şi străinătate, este ordonator terţiar de credite şi răspunde de 
utilizarea optimă a resurselor financiare  în scopul îndeplinirii misiunii bibliotecii. Activitatea bibliotecii 
se desfăşoară pe bază de programe anuale, precum şi pe bază de proiecte pe termen mediu şi lung, cu 
impact la nivelul comunităţii. Directorul-manager asigură organizarea activităţii pe baza acestor proiecte  
şi programe, răspunzând de îndeplinirea lor. 

În cadrul bibliotecii funcţionează şi un consiliu de administraţie cu rol consultativ, format din 9 
membri, astfel: director-manager, contabil şef, reprezentanţi ai principalelor compartimente, desemnaţi 
prin decizie a directorului-manager precum şi un reprezentant al Consiliului Judeţean, desemnat de 
acesta, pentru anul 2013 fiind numit dl. Vasile Pruteanu prin H.C.J. nr. 139/19.08.2013.  

În anul 2013 Consiliul de administraţie s-a întrunit de 4 ori pentru rezolvarea unor probleme 
organizatorice. 

Conform obiectivelor strategice vizând permanenta îmbunătăţire a nivelului de pregătire a 
personalului bibliotecii, potrivit unor cerinţe cât mai apropiate de orizontul de aşteptare al utilizatorilor 
şi evoluţiile IT, în anul 2013 au fost organizate următoarele cursuri de pregătire profesională: 
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-  IT-LIB 2013 - susţinute de cei doi traineri ai bibliotecii, Virgil Cojocaru (coordonator 
judeţean, bibliotecar-metodist) şi Mihaela Mereuţă (şef serviciu)  - 2 bibliotecari participanţi din 
instituţie şi mai mulţi bibliotecarti comunali; 

  -  FOLLOW –UP  IT –LIB – 20 bibliotecari comunali participanţi; 
  -  Banii- IQ – 3 bibliotecari traineri la B.J.N, 10 bibliotecari comunali; 
  -  i Drept Monitor –  curs formator i Drept Monitor -1 bibliotecar trainer B.J.N., 3 bibliotecari 

B.J.N.,10 bibliotecari comunali; 
-   Curs Advocacy – organizat în colaborare IREX, B.J.N. şi A.N.B.P.R. – 2 bibliotecari B.J.N.; 
  - Curs scriere proiecte în context TIA, organizat de A.N.P.C.D.E.F.P.(Agenţia Naţională 

pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale) – 3 bibliotecari B.J.N.; 
 - Curs scriere proiecte –Managementul Voluntarilor Educaţie Non-Formală , organizat de 

IREX şi A.N.P.C.D.E.F.P.– 2 module – 2 bibliotecari B.J.N. 
 -  Grupuri de lucru training (GLT)  - 3 întâlniri de lucru organizat de IREX – Mihaela Mereuţă 
                                                          - 4 întâlniri de lucru IMPACT organizat de IREX – Virgil 

Cojocaru 
 -  Curs Competenţe profesionale de formator, organizat de S.C Pacopa S.R.L. Piatra Neamţ, 

participanţi - 4 bibliotecari B.J.N. – finanţat de la buget 
 - Curs Instruire achiziţii publice, organizat de A.N.R.M.A.P. participant responsabilul pentru 

achiziţii publice al instituţiei – finanţat de la buget 
 
Managementul  resurselor financiare 

 
 a. bugetul de venituri ( alocaţii bugetare, venituri din activităţi autofinanţate) pe anul 2013 

-lei- 
Nr. 
crt. 

Categorii Prevăzut în buget 2013 Realizat 2013 

1. Total venituri 1.819.000 1.814.444 
2. Alocaţii de la bugetul judeţului 1.769.000 1.769.000 
3. Venituri din activităţi autofinanţate 50.000 45.444 

 
Veniturile din activităţi autofinanţate încasate în anul 2013 în valoare de 45.444 lei reprezintă 

sume încasate din închirierea unor săli  (1.054 lei)  şi sume înacsate din eliberarea permiselor de intrare 
sau din prestarea serviciilor de bibliotecă, listări, scanări, xerox, etc. (44.390 lei). 

 
b. bugetul de cheltuieli  - cu finanţare din alocaţii bugetare (  cheltuieli de personal: contracte 

de muncă personal contractual; bunuri şi servicii: cheltuieli de întreţinere, cheltuieli achiziţii materiale şi 
servicii cu caracter funcţional, cheltuieli cu achiziţia  de obiecte de inventar, cheltuieli reparaţii curente, 
cheltuieli achiziţii documente, cheltuieli cu colaboratorii în baza convenţiilor civile; cheltuieli de capital. 

-lei- 
Nr. 
crt. 

Categorii Prevăzut în buget 2013 Realizat 2013 

1. Cheltuieli de personal – contracte 
individuale de muncă 

1.237.000 1.231.523 

2. Bunuri şi servicii, din care: 520.000 516.045 
2.1 - cheltuieli de întreţinere (energie 

electrică, gaz, apa, servicii ecologice,  
servicii curatenie, monitorizări ale 
spaţiilor prin sisteme de alarmă, telefon) 

185.000 184.348 

2.2 - cheltuieli materiale şi servicii cu caracter 43.000 42.994 
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funcţional 
2.3 - cheltuieli cu achiziţia  de obiecte de 

inventar 
22.000 21.922 

2.4 - reparaţii curente 35.000 34.980 
2.5 - achiziţii  cărţi, publicaţii, peirodice 

(ziare, reviste), cărţi poştale, non-
publicaţii (DVD, CD, audio book) 

186.000 185.980 

2.6 - cheltuieli cu colaboratorii în baza 
convenţiilor civile 

7.000 6.678 

2.7 -alte cheltuieli (furnituri birou, materiale 
curăţenie, piese schimb, carburanţi, 
deplasări, pregatire profesională, alte 
materiale, cheltuieli în cadrul proiectelor 
de activităţi,  etc) 

42.000 39.143 

3.  Cheltuieili de capital 12.000 11.999 
 
            În cadrul cheltuielilor de  investiţii, pentru anul 2013 a fost aprobată doar achiziţionarea unei 
camere video, cu calitate superioară a imaginii şi sunetului, pentru diferite tipuri de filmări  video 
(reportaj, interviu, activităţi culturale) pentru Centrul de memorie culturală al instituţiei, în valoare de 
12.000 lei. 
 
 
       b.1 Bugetul de cheltuieli – cu finanţare din activităţi autofinanţate 

Nr. 
crt. 

Categorii Prevăzut în buget 2013 Realizat 2013 

1. Bunuri şi servicii:  65.000 55.937 
1.1 - cheltuieli materiale şi servicii cu caracter 

funcţional 
16.000 11.005 

1.2 - cheltuieli cu achiziţia  de obiecte de 
inventar 

10.000 8.830 

1.3 achiziţii  cărţi, publicaţii, peirodice (ziare, 
reviste), cărţi poştale, non-publicaţii 
(DVD, CD, audio book) 
 
 

24.000 21.973 

1.4 Alte cheltuieli cu materiale şi servicii 15.000 14.129 
 
 
     Managementul administrativ 
 

                Activităţile instituţiei sunt structurate pe servicii, birouri şi compartimente, astfel: 
Director - Manager reprezintă instituţia şi emite dispoziţii; 
Contabil-şef  -  coordonează activităţile financiar-contabile potrivit cerinţelor de funcţionare a 

instituţiei; 
I.   Serviciul Informatizare, Imagine, Multimedia şi Completarea Colecţiilor - 1 Şef serviciu,                  

1 şef  birou, 17 angajaţi, componenţă: 
- Compartimentul Informatizare, Internet şi Centrul de informare turistică 
- Compartimentul Imagine şi patrimoniu, Fond documentar ”G. T. Kirileanu” 
- Secţia Carte de artă şi informare audiovizuală 
- Teatrul de joacă 
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- Biroul Îndrumare metodică, completarea şi conservarea colecţiilor cu următoarea 
componenţă: 

- Completarea şi prelucrarea colecţiilor 
- Îndrumare metodică 
- Evidenţa şi conservarea colecţiilor 

 
II.  Serviciul Relaţii cu publicul, Informare bibliografică şi comunitară - 1 şef serviciu, 1 şef 

birou, 18 angajaţi, componenţă: 
- Biroul de Împrumut carte pentru adulţi cu următoarea componenţă: 

- Secţie Împrumut carte adulţi 
- Filialele Dărmăneşti, Mărăţei şi Carte străină 

- Secţia Împrumut carte pentru copii şi Ludotecă 
- Centrul de informare comunitară şi Depozit legal 
- Săli de lectură şi Informare bibliografică 

 
III. Compartimentul Contabilitate, Resurse umane, Casierie, Arhivă - 3 angajaţi în 

subordinea contabilului şef; 
     
IV.Compartimentul Adminsitrativ, Întreţinere şi Legătorie - 6 angajaţi în subordinea 

contabilului şef. 
 

    În anul de raportare  s-a operat o modificare (completare) a Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a instituţiei, cerinţă fireasscă  şi necesară, după analizarea temeinică a implicaţiilor pe care le 
au ultimele modificări ale cadrului legal în care Biblioteca îşi defăşoară activitatea. 

De asemenea au fost operate modificări impuse de reglementări prin acte normative, cum ar fi 
prevederile O.U.G. 77/2013 care au schimbat strucutura organizatorică a instituţiei, după cum a fost 
prezentat mai sus. 
 
       Managementul de proiect în anul 2013 
 
 
Nr. crt. Programe/Surse de finanţare Categorii de 

investitţii 
Investiţie 

realizată în 
anul 2013  (lei) 

1.(I) 
 
 
 
1. (II) 
 
 
1.1 (II) 

Accelerarea ratei anuale de innoire şi diversificare a 
colecţiilor prin achiziţii    
 
 
Organizarea şi funcţionarea bibliotecii ca centru de 
informare comunitară 
 
Program de aducere a cărţii în proximitatea 
cititorilor de toate categoriile 
 

Mari - total, din 
care: 

208.000 

surse atrase 22.000 
buget 186.000 

2. (I) 
 
 
2. (II) 
 

Accelerarea ratei anuale de innoire şi diversificare a 
colecţiilor prin donaţii 
 
Comunitatea oamenilor de afaceri sustine cartea si 
cititorii 
 

Mari - total, din 
care: 

16.917 

donaţii 16.917 
buget  

3. (I) Atragerea la informare, lectură, studiu şi educare, Medii-total, din 9.600 
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3.1 (II) 
 
 
 
3.2 (II) 

în regim de accesare directă a Bibliotecii, a circa 
11.000 utilizatori activi/an 
Realizarea tipizarea de bibliotecă şi a celorlalte tipărituri cu 
carecter informativ necesare activităţilor curente şi campaniilor de 
informare pentru atragere de noi utilizatori, precum şi 
pentru diverse acţiuni 
 
Promovarea vizibilitatii bibliotecii prin publicitate 
diversificata 
- Calendare personalizate  
- Realizare site web interfata noua 
 
Cunoaşterea şi satisfacerea nevoilor utilizatorilor 
reali şi potenţiali ai bibliotecii 
 

care: 
buget 6.000 
 
 
 
 
 
surse atrase 

 
 
 
 
 
              3.600 

4.  (I) 
 
4.1 (II) 
 
4.2 (II) 
 
 
4.3 (II) 

Colocvii,  simpozioane, manifestări culturale 
 
Alteritate şi dialog intercultural 
 
Colocviile naţionale de literatură şi realizarea 
manifestării „Antologia scriitorilor români 
 
Dialogul artelor 
 

Mari – total, din 
care 

19.900 

buget 13.200 
surse atrase 6.700 

5.1 (II) 
 
 
 
5.2 (II) 
 
 
 
5.3 ( II) 

Dezvoltarea competenţelor profesionale ale 
personalului din instituţie 
 
 
Biblioteca judeţeană coordonator al bibliotecilor 
publice din judeţ 
- Cursuri pregătire profesională asigurate prin IREX- a se vedea 
managementul R.U. 
Gestionarea eficientă a resurselor umane, materiale 
şi financiare 

Medii-total, din 
care: 

3.093 

buget 3.093 
Surse atrase  

6.1 (II) 
 
 
6.2 (II) 

Programul editorial al Bibliotecii judeţene 
 
 
Editarea revistei de cultura a judetului Neamt 
„Conta” 

Medii- total, din 
care: 

4.200 

buget - 
Surse atrase 4.200 

 
7.(II)  

 
Biblionex – program de promovare a culturii 
româneşti în străinătate 
 
Managerul instituţiei prezent  la Târgul de carte de la Frankfurt – 
9-13 octombrie 2013 
 

Medii- total, din 
care: 

10.000 

buget  
Alte surse- 
cheltuieli 
suportate de alte 
entitati  

10.000 

surse atrase 
 
 

- 

8.(II) Demararea cursurilor de scriere creativă, în Mici- total, din 1.000 
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colaborare cu membrii Reprezentanţei Neamţ a 
USR, cu invitaţi 
-Cenaclul de joi 
 

care: 
buget 1.000 
Surse atrase  

9.(II) Demararea programului de scanare a întregului 
Fond G.T.Kirileanu şi punerea acestuia la dispozitia 
publicului, a cercetatorilor 
 
 
-proiect amânat până după finalizarea inventarului de predare 
primire al fondului G.T.Kirileanu 

Mici- total, din 
care: 

- 

buget - 
Surse atrase - 

10.(II) Realizarea unor parteneriate cu Inspectoratul 
Scolar Judetean, cu fiecare unitate de invatamant in 
parte pentru realizarea unor concursuri gen „Cine 
stie castiga”, care sa aiba drept tematica 
personalitatile din judetul Neamt, dezvoltarea 
turismului cultural prin realizarea unor trasee 
culturale distincte 
 
În anul 2013 s-au realizat  parteneriate de colaborare cu 31 
instituţii de invatământ . 

Mici- total, din 
care: 

1.000 

buget 1.000 

Surse atrase - 

11. (II) Creşterea calităţii managementului instituţional Medii- total, din 
care: 

2.000 

buget 2.000 
Surse atrase - 

 
Notă:  Programele marcate cu (I)  fac parte din Proiectul de management până la 30 aprilie 2013 şi 
perioada de interimat, respectiv 30 august 2013, iar programele  marcate cu (II) sunt cuprinse în 
Proiectul de management în vigoare de la 1 septembrie 2013. 
 
 
 
      Date referitoare la  patrimoniul judeţului aflat în administrare 
 
 

 Instituţia îşi defăşoară activitatea în principal în două corpuri de clădire aparţinând domeniului 
public al judeţului, respectiv Corpul A de clădire cu un regim de înălţime de S+P+1 contruit în anul 
1946, renovat în 1961, din cărămidă pe fundaţie de beton,  Arie construită = 517 m, Arie desfăşurată = 
1459 m, cu o valoare, estimată la ultima reevaluare efectuată în anul 2011 de către un evaluator 
autorizat, de 1.894.570 lei şi Corpul B, respectiv Extinderea Bibliotecii Judeţene cu regim de înălţime 
S+P+2+M construită în anul 1996 (în 2009  a fost recepţia mansardei), din cărămidă pe fundaţie de 
beton cu Ac= 350 mp, Ad = 1.750 mp, evaluată la suma de 2.734.050 lei. 

Terenul aferent corpului vechi de clădire, 600 mp, aparţine tot domeniului public al judeţului şi 
are o valoare de inventar de 600.600 lei. 

Bunurile aflate în administrarea Bibliotecii Judeţene şi care aparţin domeniului public al 
judeţului au o valoare totală de 5.229.220 lei şi sunt înregistrate în evidenţele contabile ale instituţiei. 
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Indicatori de performanţă în anul 2013: 
 
          Ataşăm Raportul statistic de utilizare a Bibliotecii în anul 2013. (Anexă) 
                      

1. Cheltuieli pe beneficiar (utilizatori activi+participanţi manifestări) – 48,86 lei, din care: 
  - din alocaţii bugetare –  47,35 lei 
  - din venituri proprii –   1,51 lei 
2. Gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituţiei:  3,08 %; 
3. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor (buget+venituri proprii):  67,84%;     
4. Gradul de acoperire a salariilor din subvenţii/alocaţii bugetare:  100% 
5.Gradul de creştere a veniturilor proprii în totalul veniturilor 2012/2013:  1,24% 

         6. Intrări în gestiunea bibliotecii: 
 
 Număr volume Valoare (lei) Titluri Titluri noi 
Cărţi 8.409 176.773,39 3.253 2.894 
Periodice 877 13.760,43   
Nonpublicaţii 947 31.137,23 684 646 

TOTAL 10.233 221.671,05   
 
7.  Ieşiri din gestiunea bibliotecii: 
 
 Nr. vol. Valoare (lei) 
Achitate de utilizatori 4 40.33 
Casare uzură fizică/morală 4.275 13.578,33 
Transferate altor instituţii 786 

 
1.281,94 

TOTAL 5.065 14.900,60 
 

Catalogări electronice: 2.889 
Vedete de subiect: 10.842 
 
8.Numărul proiectelor proprii realizate în cadrul programelor: 55, după cum urmează: 

 
PROIECTE 2013 

 
 
 

        Proiectul:  Biblioteca de la A la Z – campanie permanentă de informare la nivelul populaţiei 
şcolare (primare, gimnaziale şi liceale), realizată în colaborare cu instituţiile de învăţământ şi având ca 
principal obiectiv  popularizarea serviciilor şi a colecţiilor bibliotecii, formarea şi consolidarea 
deprinderilor de informare, studiu şi lectură în universul bibliotecii, ca şi a unor deprinderi de muncă 
intelectuală. 
 
          Proiectul: „Zilele Bibliotecii Judeţene”. Organizarea a circa 60 de activităţi cultural-artistice, 
informativ-educative şi instructiv-recreative pentru diferite categorii de vârstă. 
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         Proiectul: Biblioteca publică – centru de informare şi documentare locală şi 
europeană. Proiectul ca scop satisfacerea cerinţelor de informare şi documentare a membrilor 
comunităţii locale pe următoarele domenii de interes: istoricul construcţiei europene, instituţii, politici 
comunitare, programe cu finanţare europeană, tratate constitutive, drept european, legislaţie comunitară,  
aquis comunitar, etc. prin facilitarea accesului liber şi nediscriminatoriu la colecţiile de publicaţii ale CIC, 
la baze de date specializate, dar şi prin organizarea în parteneriat a unor activităţi de informare europeană 
curentă, campanii de informare, seminarii, colocvii, expoziţii de publicaţii, susţinerea fluxului 
informaţional european la nivel comunitar în scopul implementării Strategiei de comunicare a informaţiei 
europene a CIC (coordonator: Mihaela Mereuţă, şef Serviciu Relaţii cu publicul, informare 
bibliografică şi comunitară). 
 

Proiectul: Automatizarea prelucrării şi circulaţiei documentelor prin utilizarea unui software 
propriu. Programul complex de informatizare utilizat în biblioteca noastră este de concepţie proprie şi a 
fost realizat de analistul-programator Costache Agache - şef Serviciu Informatizare într-o formă 
modulară şi flexibilă, care permite continua lui îmbunătăţire, în corelaţie cu dinamica activităţilor din 
bibliotecă, circulaţia documentelor şi cerinţele de formare tot mai diferenţiate ale utilizatorilor. De 
asemenea, întreaga gestionare a colecţiilor, ca şi toată mişcarea formularistică, de la intrarea 
documentelor în bibliotecă (specificaţii şi borderouri, Registru inventar, Registru de Mişcare a 
Fondurilor, acte transferuri între secţii etc) şi până la ieşire (procese verbale de casare, borderouri 
transfer) se face cu ajutorul programelor informatice proprii. 
 
          Proiectul: Anul 2013 - Anul european al cetăţenilor. România în Parlamentul European.  
Campanii de informare, dezbateri, discutii interactive, expozitii de publicatii, vizionare materiale AV, 
concursuri scolare cu participarea elevilor si cadrelor didactice din judetul Neamt  (coordonator: 
Mihaela Mereuţă, şef Serviciu Relaţii cu publicul, informare bibliografică şi comunitară). 
      Tematica abordată:  
        - Colocviu, prezentare video: Educaţia pe tot parcursul vieţii - o prioritate a sistemelor de 
învăţământ globale 
      -Colocviu, expoziţie de publicaţii: Participarea tinerilor la viaţa democratică. Stimularea 
creativităţii şi inovării. Dezvoltarea democraţiei şi participarea deplină la viaţa comunităţii 
     - Dezbateri: Libertatea de miscare in spatiul UE.Noua Strategie Pentru  tineret „Investiţie şi 
capacitate (2010-2018). Programul Tineret în Acţiune. Anul 2013 – Anul european al cetăţenilor. 
Tratatul de la Lisabona – Europa 2020. Strategia Phoenix. Programul Tineret în Acţiune 
    -Dezbateri, prezentare video: Parlamentul European - organizare, funcţionare, competenţe şi rol 
politic 
   - Dezbateri:Educaţia nonformală un instrument important pentru dezvoltarea în democraţie. 
Programul Tineret în Acţiune. Proiect YIA Travel Expert 
  - Dezbatere, expoziţie de publicaţii, prezentare materiale video: Anul 2013 - Anul european al 
cetăţenilor. Dialogul social - cadru de comunicare între autorităţile administraţiei publice şi 
reprezentanţii angajaţilor şi angajatorilor 
  - Colocviu, prezentare video: Cetăţenia Uniunii Europene - crearea unui spaţiu de libertate, securitate 
şi justiţie 
- Colocvii, prezentari video: 9 Mai - Ziua Europei. Parlamentul European, un spaţiu al libertăţii şi 
egalităţii.  -2013 Anul European al cetăţenilor, Poveşti digitale: Tinerii, Europa şi comunitatea 
locală 
Colocviu: Politica Agricolă Comună - un parteneriat între Europa şi fermierii europeni 
-Simpozion, expoziţie de publicaţii, prezentări video:  Dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere în 
Europa. Agenda digitală pentru Europa - implementarea naţională a strategiei europene „Europa 
2020” 



 10

- Colocviu, prezentare video: Parlamentul European şi cetăţenii Europei.  Procesul decizional la nivel 
comunitar. Vocea Dumneavoastră în PE 
- Dezbateri, prezentare video, expoziţie de publicaţii: Puterea cetăţenilor. Politica europeană de 
vecinătate: societatea civilă şi cultura 
- Colocviu, prezentare video: Actualitatea europeană - Parlamentul European 
- Dezbateri, expoziţie de publicaţii şi alte documente: Curtea de Justiţie a Uniunii Europene 
-Săptămâna Europeană a Tineretului  (27 mai - 2 iunie). Împreună putem demonstra că tinerii chiar 
contează! NU FI SPECTATOR SETează-te! Politici de tineret. Exemple de succes – Programul TIA -
YIA TRAVEL EXPERT. -Programul de educatie financiara Banii IQ 
- Dezbateri: Uniunea Europeană şi România - perspective europene. Percepţia valorilor europene în 
România: democraţia, statul de drept, libertăţile individuale sau principiile unei economii de piaţă 
- Simpozion, dezbateri, expoziţie de publicaţii: Deceniul Naţiunilor Unite pentru alfabetizare. Educaţia 
pentru toţi (2003 - 2012) 
-Dezbatere: Angajabilitate, educaţie şi promovarea incluziunii sociale  
în cadrul Strategiei Europa 2020.  Iniţiativele strategice „Tineretul în Mişcare” (Youth on the 
Mouve), „Agenda pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă” (Agenda for New Skills and New 
Jobs 
- Colocviu şi prezentare film documentar:  Patrimoniu cultural:  ţările UE şi programele de cercetare 
-Colocviu, prezentare video:  Provocări fără frontiere, politica europeană de vecinătate: energia şi 
mediul 
- Voluntariatul în Uniunea Europeană.  Europa 2020 - O strategie europeană pentru o creştere 
inteligentă, ecologică  şi favorabilă incluziunii 
- Dezbateri, vizionare materiale AV: Ziua europeană şi mondială împotriva pedepsei cu moartea 
- Dezbateri, prezentare video: Strategia Europa 2020 - Iniţiativa „O Europă a inovării”. Inovarea în 
România. ADR Nord-Est şi proiectele inovative 
- Dezbateri: Orizont 2020 - Regiunea Nord-Est în Europa 
- Dezbateri, prezentari materiale AV: Politica regională a UE - instrumentul de investiţii al bugetului 
UE. 2013 RegioStars Awards - dezvoltarea locală şi responsabilitatea comunităţii 
 
        Proiectul: „ Descoperă Europa - Unitate în diversitate. Valori româneşti, valori europene”. 
Campanii de informare anuale, cu prilejul sărbătoririi Zilei Europei, dar si pentru informarea curenta a 
tinerilor privind istoricul constructiei europene, institutii, politici de tineret, burse si mobilitati in spatiul 
UE, cetatenie europeana. Activitatile sunt realizate în parteneriat cu Instituţia Prefectului, Primăria 
Piatra-Neamţ, instituţii de învăţământ din judetul Neamt, ONG –uri. (coordonator: Mihaela Mereuţă - 
şef Serviciu Relaţii cu publicul, informare bibliografică şi comunitară, Bran Amelia). 
    -Colocviu, prezentare video: Tinerii şi viitorul Europei - dezvoltarea cu ajutorul educaţiei. Strategia 
europeană pentru creştere şi locuri de muncă 
   -Săptămâna Europeană a Tineretului (27 mai - 2 iunie). Împreună putem demonstra că tinerii 
chiar contează! NU FI SPECTATOR SETează-te!. Politici de tineret 
- Dezbateri, prezentare video: Călătorind prin Europa - destinaţii europene de excelenţă 
- Prezentări video, dezbateri: Călător în UE. Drepturi şi obligaţii cetăţeneşti 
- Colocviu, vizionări clipuri documentare, expoziţie de publicaţii: 26 septembrie - Ziua Europeană a 
Limbilor. Multilingvismul şi învăţarea limbilor - Iniţiativa „Eticheta Lingvistică Europeană” 
- Colocviu, prezentare video: Zilele porţilor deschise - Europa în oraşul meu! 
- Proiectul EUROPA ÎN ŞCOALA MEA – Unitate in diversitate 
Dialog cultural: Capitale culturale europene 2013 - Marsilia (Franţa) şi Kosice (Slovacia) 
 



 11

                Proiectul: Clubul de acvaristica  „OCEANUL ÎNCHIS ÎN BORCAN”.Proiectul 
isi propune familiarizarea copiilor cu noţiuni despre acvaristica, vizionarea unor documentare despre 
fauna şi flora mărilor şi oceanelor, participarea la activitatile desfasurate in cadrul  clubului pe tema 
proiectului.  „Să învăţăm jucându-ne” – folosirea cunoştinţelor dobândite în rebusuri, jocuri interactive 
si concursuri, întreţinerea acvariului din Secţia de împrumut carte pentru copii cu ajutorul membrilor 
clubului. (coordonator: Chirila Manuela, Ghineţ Simona). 

           Proiectul: „PRIETENII ANIMALELOR„. Proiectul îşi propune atragerea spre lectură, studiu şi 
informare a elevilor în scopul familiarizării cu serviciile oferite de bibliotecă, dar şi formarea unor 
abilităţi privind creşterea şi îngrijirea animalelor de companie, utilizând şi  valorificând informaţia găsită 
în documentele Secţiei de împrumut carte pentru copii. Rezultatele proiectului: organizarea unor 
prezentari  în scopul însuşirii de informaţii despre unee specii de animale de apartament; discuţii cu 
medici veterinari şi crescători specializaţi pe anumite rase de animale; realizarea unei reviste online, 
publicată pe site-ul bibliotecii, cu apariţie trimestrială; vizionarea unor documentare despre animalele de 
companie: istoricul unor rase, evoluţia în timp, îngrijire, etc., vizite la Muzeul Ştiinţelor Naturii din 
Piatra Neamţ sau la expoziţii itinerante de profil, „Să învăţăm jucându-ne” – folosirea cunoştinţelor 
dobândite în rebusuri, jocuri interactive. (Coordonator: Chirila Manuela, Simona Ghinet, Ilea Crina). 
 
         Proiectul: "Voluntariatul nu este o poveste, voluntariatul e de povestit la Neamt!" Campanie de 
informare publică organizată de Centrul de Informare Comunitară al bibliotecii: expoziţie de fotografii 
şi desene la sediul bibliotecii, „târg de voluntariat”, difuzarea de materiale info-documentare cu 
prezentări ale unor activităţi de voluntariat desfăşurate în judeţ şi ale unor organizaţii care promovează 
astfel de activităţi, dezbateri cu tinerii liceeni. 
      Dezbateri:  
      -Tinerii, voluntariatul şi democratizarea societăţii româneşti. Serviciul European de Voluntariat 
Povestiri digitale.  
      - Curs "Povestiri digitale: Voluntar pentru comunitatea mea - poveşti de succes, arta de a dărui!. 
Dezbateri, prezentare materiale video: Voluntariatul, SEV, oportunităţi de formare voluntari, dezvoltarea 
cetăţeniei active, a spiritului de implicare, responsabilitate şi participare civică, toleranţă şi dialog 
(coordonator: Mihaela Mereuţă, şef Serviciu Relaţii cu publicul, informare bibliografică şi 
comunitară). 
     - Colocviu, prezentare video, expozitie de publicatii: Voluntariat şi  responsabilitate civică. Agenda 
publică pentru voluntariat în România 2012-2020 
    - Colocviu, prezentare video: Spaţiul european de învăţare pe tot parcursul vieţii. Programul de 
învăţare pe tot parcursul vieţii 2007-2013 
      -Colocviu, prezentare video: Strategia de la Lisabona - creşterea participării la învăţarea pe tot 
parcursul vieţii a persoanelor de toate vârstele, inclusiv a celor cu nevoi speciale şi a grupurilor 
defavorizate 

    -  Colocviu, vizionare secvenţe film şi expoziţie de carte: „Erasmus” şi tinerii antreprenori. 
Programul Tineret în Acţiune - exemple de bune practici în judeţul Neamţ 

    - Dezbateri, prezentări materiale de informare: Oferte de educaţie în spaţiul european Portalul 
European pentru Tineret, EuroCreator, Europeana. Programul ERASMUS +. Serviciul European  
de Voluntariat 

- Dezbateri, prezentări video, expoziţie de publicaţii: Planul european pentru tineret şi pentru 
promovarea cetăţeniei active. Europa - cultură şi educaţie. Programe de educare şi formare 

- Colocviu, audiţii, vizionare şi expoziţie de publicaţii: Planul de lucru în domeniul culturii 
pentru perioada 2011-2014.Diversitatea culturală, dialogul intercultural şi cultura accesibilă şi 
favorabilă incluziunii 
- Colocviu, prezentare video: Evoluţia construcţiei europene. Perspective 2013-2020 

Colocviu, prezentare video: 
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- Dezbateri: Agenda europeană pentru cultură într-o lume în proces de globalizare 
- Colocviu şi expoziţie de publicaţii: Instituţii şi politici europene 

- Seminarii, ateliere de lucru, târg de antreprenoriat: Antreprenoriatul şi tinerii… /Programul Tineret 
în Acţiune 
- Colocvii şi expoziţii de publicaţii: Diversitate culturală şi dialog intercultural. Stimularea creativităţii 
în cadrul Strategiei de la Lisabona pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă 
-Dezbateri, prezentări video, expoziţie de publicaţii: Planul european pentru tineret şi pentru 
promovarea cetăţeniei active. 
Europa - cultură şi educaţie. Programe de educare şi formare ale UE - Comenius, Erasmus, Leonardo 
da Vinci, Grundtvig, Jean Monnet 
- Curs Scriere proiecte Erasmus +/ Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul 
Educaţiei şi Formării Profesionale 
 
         Proiectul: Program de educaţie financiară: Banii - Decizii înţelepte pentru viitorul tău financiar, 
moderator BORTA DANA, consultant Junior Achievement Enterprise Romania (Participa elevi ai: 
Grupului Şcolar Economic Administrativ, Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” Piatra-Neamţ, Colegiul 
Tehnic „Gheorghe Cartianu”, Liceul Pedagogic „Gheorghe Asachi” Piatra-Neamt), (coordonator: 
Mihaela Mereuţă,şef Serviciu Relaţii cu publicul, informare bibliografică şi comunitară).  
      Modul II – Irex România – Cursuri pentru bibliotecari locali (Anechitei Daniela- şef Birou 
Împrumut carte pentru adulţi, Popovici Gabriela Laura). 
 
    Proiectul: Cursuri de limbi străine pentru adulţi – sunt susţinute de profesori autorizaţi, potrivit 
cerinţelor manifestate de utilizatori de catre Filiala de carte străină a bibliotecii, în colaborare cu  
Fundaţia Culturală "G. T. Kirileanu",  au fost organizate 13 serii de cursuri de aproximativ 30 ore 
fiecare, însumând 211 participanţi, 
 pentru limbile engleză, franceză, germană şi italiană  (nivelurile începători, intermediari şi avansaţi – 
reuniuni bisăptămânale, pe parcursul a circa trei luni) (coordonator: Cristina Roman-Popovici, Irina 
Miron). 

 
   Proiectul: Clubul profesiilor viitoare.  Dezbateri: Un pas către Europa prin YOUTH PASS. Certificatul 
YOUTH PASS – competenţe. Expoziţie, atelier de lucru: Paşi în culoare. Art-terapie şi mijloc de 
autofinanţare (Asociaţia ECO SMILE Colegiul Naţional de Informatică, Asociaţia  de Sprijin a 
Persoanelor cu Nevoi  Speciale „Luceafărul” ).  
      Dezbateri: 
     - Oportunităţi de afaceri în turism şi evoluţia în carieră - Proiectul YiA TRAVEL EXPERT.    
    - Diseminare rezultate  proiecte de succes: Proiectul LIGHT OF HOPE – Voluntariatul, o experienţă 
pentru o viaţă (Asociaţia ECO SMILE Colegiul Naţional de Informatică, Asociaţia de Sprijin a 
Persoanelor cu Nevoi  Speciale „Luceafărul” ). 
    - Oportunitati de carieră în instituţiile europene. EPSO. Stagii si burse oferite de PE (coordonator: 
Mihaela Mereuţă- şef Serviciu Relaţii cu publicul, informare bibliografică şi comunitară, Elena 
Hanganu) 
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       Proiectul Povestile copilariei. Proiectul isi propune formarea unor deprinderi elementare de 
lectură prin imagini, text si joc la preşcolarii şi şcolarii de vârstă mică, prin  organizarea unor activitati 
specifice in care copii au posibilitatea, după cunoaşterea textului unor povesti, vizionarea unui film, 
prezentarea unei piese de teatru pentru copii, sa discute despre fiecare poveste si personaje, să modifice 
conţinutul textului, sa-si imagineze propria poveste,  punându-şi în valoare talentul literar şi capacitatea 
de exprimare a unor trăiri şi sentimente, dezvoltarea abilitatile de comunicare si exprimare.  
        Povestile copiilor sunt apoi premiate si unele dintre ele se regasesc in piese de teatru realizare de 
copii si pentru copii, cu ajutorul personalului specializat din cadrul Teatrul de joaca pentru copii din 
cadrul bibliotecii judetene (Spectacole puse in scena: „Soarecele si pisica”, „Clovnul”(coordonator: 
Chirila Manuela, Ghinet Simona). 
 
      Proiectul ”Te iubeşte mama!”  iniţiat de Asociaţia Femeilor Române din Italia (ADRI), se desfăşoară 
în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) şi 
Fundaţia IREX România şi beneficiază de patronajul Ambasadei Italiei la Bucureşti, al Consulatului 
General al României la Milano şi de cel al Asociaţiei Bibliotecilor din Italia (ABI). Implementarea 
Proiectului “Te iubeşte mama!” se realizează în cadrul parteneriatului dintre Asociaţia Naţională a 
Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) şi 5 biblioteci judetene din Neamt, 
Dolj, Gorj, Suceava şi Satu Mare. Proiectul  îşi propune să faciliteze comunicarea audio-vizuală între 
copiii rămaşi în România şi părinţii acestora, aflaţi la muncă în Italia (Milano), contribuind la reluarea 
legăturii dintre copil şi părintele aflat departe, punând la dispoziţia acestora, în mod gratuit, mijloacele de 
comunicare necesare  şi prin intermediul bibliotecilor publice din judeţul Neamţ, în scopul reducerii 
efectelor negative asupra sănătăţii psihice şi dezvoltării viitoare a copiilor cauzate de separarea lor de 
părinţi. 

Principalele obiective ale proiectului "Te iubeste mama! sunt:  
- facilitarea comunicării audio–vizuale prin Skype – de la bibliotecile publice din cadrul 

Programului National Biblionet – între   copiii ramasi în România şi părinţii acestora, aflaţi la muncă în 
Italia (Milano). Din partea italiană, bibliotecile milaneze implicate în proiect sunt: Biblioteca Baggio, 
Biblioteca Crescenzago, Biblioteca Fra Cristoforo, Biblioteca Gallaratese;  

- dezvoltarea unui website dedicat proiectului http://www.teiubestemama.ro/;  
- realizarea de parteneriate cu reteaua de biblioteci din Italia, ca puncte de comunicare si sprijin la 

nivel institutional  în scopul prevenirii si diminuarii numarului de sinucideri si ucideri in randul copiilor 
ramasi in Romania; 

        - sensibilizarea comunităţii asupra problemei apariţiei unui nou grup de risc – copiii din 
familii dezintegrate pe fondul exodului forţei de muncă în străinătate; 

       - organizează activităţi de bibliotecă, complementare activităţii de bază din proiect, (aceea de 
facilitare a comunicării prin skype): ore de lectură, împrumut de documente pentru învăţarea lb. italiene, 
recomandarea de lecturi pentru cunoaşterea Italiei, activităţi instructiv-recreative, programe after school,  
promovează “poveştile de succes” la nivel local. (coordonator: Mihaela Mereuţă, şef Serviciu Relaţii cu 
publicul, informare bibliografică şi comunitară). 

 
     Proiectul: „Teatrul de Joacă” – lansat de Bibliotecă încă din martie 2003 şi constând atât în 
familiarizarea copiilor cu activităţile artistice specifice teatrului (de la scrierea unei piese, până la 
reprezentarea acesteia), cât şi în stimularea şi cultivarea aptitudinilor creative şi interpretative ale copiilor, 
adolescenţilor şi adulţilor în acest domeniu, prin repetiţii şi ateliere de profil. Spectacole prezentate: 
„Muza de la Burdujeni” de C. Negruzzi; "Experimentul" de Ion Băieşu; "Grotesque" – după 
"Cânticele comice" de V. Alecsandri;, „Lecţia” de Eugen Ionescu; „Scufiţa Albă” de Bogdan 
Ulmu;„Paris, mon amour” de Sorin Oros; „Binecuvântata Agnes” de John Pielmeier; „Fabula rasa” 
după Victor Sivetidis (coordonator: Hibovski Ghita) 

 

http://www.teiubestemama.ro/
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      Proiectul:  „A.B.C. muzical” – proiect de iniţiere muzicală pentru copii,lansat din 2001 şi derulat în 
parteneriat cu Liceul de Artă „Victor Brauner” din Piatra Neamt. Cuprinde stagiuni anuale, prezentari de 
concerte-lecţii de către copii şi adolescenţi pentru spectatori de aceeaşi vârstă şi contribuie nu doar la 
materializarea unor deziderate ale educaţiei artistice, ci şi la stimularea interesului celor mici pentru o 
minimă instrucţie muzicală, inclusiv prin descoperirea – din rândul publicului şcolar – a unor talente cu 
vârste cât mai fragede (coordonator: Călin Angela). 
 
      Proiectul:  Educatie rutieră. Siguranţa rutieră în Europa - o prioritate a noului deceniu. 
Programul european de acţiune pentru siguranţă rutieră (2011-2020). Proiect derulat in parteneriat 
cu Inspectoratul de Politie al Judetului Neamt si institutii de invatamant nemtene (coordonator: Mihaela 
Mereuţă, şef Serviciu Relaţii cu publicul, informare bibliografică şi comunitară) 
 
        Proiectul: Stagiunea de recitaluri şi concerte „Arpegii” – proiect de promovare a valorilor 
interpretative din rândul studenţilor şi profesorilor Academiei de Muzică „Gh. Dima” din Cluj şi ai 
filialei sale din Piatra-Neamţ. Se derulează din anul universitar 1999/2000, sub forma unor stagiuni 
anuale, cuprinzând câte 6-8 concerte/recitaluri vocal-instrumentale (coordonator: Daniel-Ovidiu 
Stelescu). 
 
      Proiectul: Atelierul de Teatru-lectură pentru persoane de vârsta a treia – proiect iniţiat în 2009 şi 
materializat,  prin şase premiere ce s-au bazat pe multe ore de pregătire şi repetate reprezentaţii, la sediu 
şi – de câteva ori – chiar şi în deplasare: Aşteptând la Arlechin", adaptare după Nöel Coward; „Conu 
Leonida faţă cu Reacţiunea”, după I. L. Caragiale; Cântecul Lebedei”, după A. P. Cehov; „Gaiţele”, 
adaptare după Al. Kiriţescu; „O batistă în Dunăre”, după D. R. Popescu; „Joi, sărbătoare”, de Thurocsy 
Katalin. (coordonator: Dan Iacob). 
 
        Proiectul: Educaţie pentru sănătate, siguranţa consumatorilor. Programul de sănătate al UE 
privind protecţia consumatorilor şi iniţiativa „O formare mai bună, pentru o hrană mai sigură. 
Prevenirea consumului de droguri în rândul tinerilor.Strategia UE pe droguri şi Strategia Naţională 
Antidrog (2005 - 2012) „. 
     - Campanie de informare în rândul tinerilor, organizată de Centrul de Informare Comunitară al 
bibliotecii, în parteneriat cu Autoritatea de Sănătate Publică, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Neamt, 
Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidorg Neamt, instituţii de învăţământ preuniversitar din 
Piatra-Neamţ (coordonator: Mihaela Mereuta, Bran Amelia). 
    - Proiectul: Substanţe benefice, substanţe nocive pentru sănătatea mea! 
     -Dezbateri: Dreptul la sănătate: Ziua Mondială a Sănătăţii (7 aprilie). Importanţa alimentaţiei 
sănătoase, a activităţilor fizice şi mentale, precum şi a unei vieţi sociale active în prevenirea 
îmbolnăvirii populaţiei. 
  -  Dezbateri:  Dreptul la sănătate: 31 Mai - Ziua Mondială împotriva Fumatului 
 - Dezbateri: Dreptul la informare: Interziceţi publicitatea fumatului / promovarea tutunului 
-  Expoziţie de publicaţii, dezbateri, prezentare video: Educaţie pentru sănătate şi siguranţa 
consumatorilor. Programul de sănătate al UE privind protecţia  consumatorilor şi iniţiativa „O 
formare mai bună, pentru o hrană mai sigură” (coordonator: Mihaela Mereuta, şef Serviciu Relaţii 
cu publicul, informare bibliografică şi comunitară). 
 

       Proiectul: Drepturile omului în societatea contemporană. Protecţia copilului împotriva  consumului 
de droguri.  Proiectul îşi propune continuarea proiectelor iniţiate în anii anteriori în scopul implementării 
Strategiei Naţionale Antidrog, a legislaţiei în vigoare privind protecţia copilului si prevenirea consumului 
de droguri prin dezvoltarea de alternative de petrecere a timpului liber, desfăşurarea de campanii de 
informare, workshop-uri, seminarii, colocvii ce au ca scop  conştientizarea tinerilor şi adulţilor privind 
efectele consumului de droguri asupra stării de sănătate,dezvoltarea de comportamente responsabile, bazate 
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pe respectarea legii, dezvoltarea unor programe destinate prevenirii consumului de droguri, dezvoltarea 
Reţelei Interinstituţionale Antidrog în judeţul Neamţ. (coordonator Mihaela Mereuţă, şef Serviciu Relaţii 
cu publicul, informare bibliografică şi comunitară) 
     -Dezbateri:  Prevenirea traficului de persoane - politici antitrafic de persoane   

  - Dezbateri: Şcoala Altfel  (1-5 aprilie 2013) Programul „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 
  - Colocvii, prezentari video şi expoziţii de publicaţii : Drepturi  si libertăti în UE: Mobilitatea  forţei 
de muncă – EURES, Europa în lume - Serviciul European de Acţiune Externă. Politica europeană 
de vecinătate 
 - Concurs pe teme europene, expoziţie de desene şi publicaţii: Copii şi drepturile lor: 1 Iunie - Ziua 
Internaţională a Copilului 
- Dezbateri: Copiii şi drepturile lor - între abuz şi legalitate 
-Dezbateri, expozitie de fotografii si desene, concurs tematic: 20 noiembrie - Ziua Internaţională a 
Drepturilor Copiilor 
- Dezbateri, expozitie de publicatii, vizionare materiale AV: Drepturile copilului şi ale tânărului în 
lumea contemporană. Pactul European pentru Tineret  Antreprenoriatul şi tinerii… Programul 
ERASMUS+ 
- Colocviu, prezentare video, expozitie de publicatii: Educaţia şi noile tehnologii - eLearning 
conceperea educaţiei de mâine 
- Dezbateri: Copiii şi drepturile lor - între abuz şi legalitate 
- Dezbateri, expoziţii de publicaţii şi desene:  Drepturile şi protecţia copilului. Copiii în conflict cu 
legea penală. Copiii în situaţii de exploatare. Munca copiilor în România 
- Colocviu şi prezentare film documentar: Drogul ? - doar o iluzie…/Educaţie pentru sănătate - 
protecţia copiilor împotriva consumului de droguri 
- Colocviu, vizionări si expoziţie de publicaţii: Prevenirea consumului de droguri în rândul tinerilor. 
Strategia UE pe droguri şi Strategia Naţională Antidrog (2005 - 2012) 
- Dezbateri, vizionare materiale informative, expoziţie de publicaţii: 18 octombrie - Ziua Uniunii 
Europene împotriva traficului de persoane: o acţiune comună pentru eradicarea acestui fenomen 
-10 decembrie - Ziua adoptării de către ONU a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. Premiul 
Parlamentului European pentru drepturile omului 
- Demonstraţie on-line: Pe Internet prin bibliotecile lumii… Europeana - Dreptul la informare: Ziua 
Internaţională a Internetului - Pro şi contra Internet (29 octombrie 1962 - realizarea primei legături între 
2 calculatoare) 
- Dezbateri, prezentare video: Drepturile fundamentale ale omului în cadrul Uniunii Europene 
- Dezbateri, expozitie de fotografii si desene, concurs tematic:  20 noiembrie - Ziua Internaţională a 
Drepturilor Copiilor 
- Colocviu, prezentare video, expoziţie de publicaţii: Drepturile copilului şi ale tânărului în lumea 
contemporană. Pactul European pentru Tineret 
- Proiectul EUROPA ÎN ŞCOALA MEA - Unitate în diversitate. Dialog cultural: Capitale culturale 
europene 2013-Marsilia (Franţa) şi Kosice (Slovacia) 
- Colocviu, prezentare video, expoziţie de publicaţii, concursuri tematice: Delincvenţa juvenilă şi 
justiţia pentru minori. Convenţia asupra relaţiilor personale care privesc copiii (Strasboug, 2003) 
(coordonator: Mihaela Mereută, şef Serviciu Relaţii cu publicul, informare bibliografică şi 
comunitară). 
 
     Proiectul: „Să ne cunoaştem judeţul „-  Ceahlăul, între legendă şi spiritualitate,  Lacuri din 
judeţul Neamţ (Cuejdel, Izvorul Muntelui, Pângăraţi, Vaduri, Bâtca Doamnei), Trasee pe munţii din 
jurul oraşului Piatra-Neamţ, Mănăstiri din judeţul Neamţ. Dezbateri, expozitii de publicatii, discutii 
interactive si vizionare de materiale info-documentare  (coordonator:  Cristina Costachi). 
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     Proiectul: „Din tainele Terrei „ - Peşteri din România, Vulcani  pe glob şi în România, 
Minerale şi roci. Colocvii, dezbaterii si vizionare de materiale AV  (coordonator:  Cristina Costachi). 
 

     Proiectul: Biblioteca şi şcoala, împreună pentru  educarea optimă a elevilor. 
Realizarea unor materiale de informare  AV pentru profesori şi elevi, prezentarea lor în cadrul 
simpozioanelor de geografie organizate de ISJ Neamţ (coordonator:  Cristina Costachi). 
 

       Proiectul: Călătorie în universul cunoaşterii: Mari descoperiri în genetică. Colocvii, 
dezbaterii si vizionare de materiale AV (coordonator Codescu Elena- şef Birou Îndrumare Metodică, 
completarea şi conservarea colecţiilor, Popovici Gabriela). 
 
       Proiectul: „Copilăria care ne uneşte „ – ciclu de activităţi dedicate stimulării  capacităţii de 
comunicare şi socializare, încă de la vârstele mici, între copiii „fără probleme” şi semenii lor cu nevoi 
speciale/dizabilităţi. Proiect derulat în parteneriat cu Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă 
„Alexandru Roşca” Piatra-Neamţ, Asociaţia de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale „Luceafărul”, 
precum şi cu Şcoala de arte şi meserii din comuna Ştefan cel Mare (coordonator:  Manuela Chirilă). 
 

    Proiectul: English Club – ciclu de reuniuni săptămânale, pentru conversaţii informale în limba 
engleză pe diverse teme, destinate celor dornici de lărgirea orizontului cunoaşterii şi de perfecţionarea 
cunoştinţelor legate de exprimarea în această limbă. Organizate tot prin Filiala de carte străină a 
bibliotecii, începând din vara anului 2011, întâlnirile au ca moderator pe Berta Schweinberger, voluntar 
Peace Corps SUA în Piatra-Neamţ, căreia din toamna anului 2012 i s-a adăugat ca voluntar şi Chifu 
Raluca, traducător de limba engleză. (coordonator: Cristina Roman-Popovici, Irina Miron). 
 
        Proiectul: Cărţi pentru nevăzători – proiect derulat în parteneriat cu Filiala Neamţ a Asociaţia 
Nevăzătorilor din România şi Fundaţia "Cartea Călătoare" din Focşani, constând în popularizarea 
metodelor şi echipamentelor moderne de informare destinate nevăzătorilor şi în facilitarea accesului la 
standardul DAISY, de realizare şi audiere a cărţilor destinate persoanelor cu mari deficienţe de vedere şi 
citire (coordonator: Danielei Anechitei, şef Birou Împrumut carte pentru adulţi ). 
 
       Proiectul: In memoriam dr. Gh. Iacomi – ciclu de activităţi comemorative, organizate de Centrul 
de Informare Turistică al bibliotecii, în colaborare cu Clubul Eco-Turistic „Gh. Iacomi” Piatra-Neamţ 
(coordonator: Cristina Costachi). 
 
       Proiectul: Muza Euterpe – ciclu de audiţii şi vizionări săptămânale, dedicate  educaţiei muzicale a 
persoanelor adulte, de vârstele a II-a şi a III-a; este realizat, începând din anul 2005, de Secţia carte de 
artă şi informare audio-vizuală, în parteneriat cu Asociaţia „Prietenii Muzicii Simfonice”, moderator dr. 
Constantin Goilav (coordonator: Calin Angela, Daniel Stelescu). 
 
     - Proiectul: Călătorii în judeţul Neamţ – în parteneriat cu TVM (realizator Talida COSMA) şi 1 TV 
Neamţ (realizator Alina Ferentz). Emisiuni: Icoane făcătoare de minuni, Biserici vechi, monumente 
istorice şi religioase, alte trasee în judeţul Neamţ (coordonator: Cristina Costachi). 
 
    Proiectul: Trasee turistice în ţinutul Neamţului. Contribuţii la realizarea Realizarea Revistei de 
geografie‚ Filiala Societatii de Georgrafie, Filiala Neamţ (coordonator: Cristina Costachi). 
 
      Proiectul: Clubul de Joi – ciclu de activităţi instructiv-educative, audiţii şi vizionări săptămânale cu 
caracter de divertisment, dedicate  recreării persoanelor de vârstele a II-a şi a III-a; este realizat, 
începând din anul 2003,  în parteneriat cu Fundaţia de Îngrijiri Comunitare – Centrul de Zi „Crizantema” 
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şi un colaborator extern: ing. Valeriu Dâm (coordonator: Daniela Anechitei, şef Birou Împrumut carte 
pentru adulţi) 
 
        Proiectul: Delincvenţa juvenilă. Proiectul şi-a propus continuarea parteneriatului cu IPJ Neamţ în 
cadrul Proiectului  Prezent în clasă, absent în penitenciar, derulat în parteneriat cu 16 instituţii şi 
servicii publice din judeţ, în scopul prevenirii unor  comportamente delictuale la tineri şi minori, a 
violenţei şcolare,  abandonului şcolar prin dezvoltarea unor activităţi de informare-educare-lectură, dar 
şi petrecere a timpului liber în mod organizat şi supravegheat, dezvoltarea de parteneriate cu instituţii şi 
servicii publice, ONG-uri care dezvoltă atribuţii şi activităţi cu minori  şi tineri în scopul prevenirii 
delincvenţei juvenile în judeţul Neamţ (coordonator: Mihaela Mereuţă, şef Serviciu Relaţii cu 
publicul, informare bibliografică şi comunitară). 

          Proiectul: IDREPT MONITOR -  In anul 2013 Fundaţia IREX împreună cu Wolters Kluwer 
Romania a  lansat un parteneriat prin care a oferit accesul gratuit la informaţii legislative prin platforma 
de informare juridica iDrept Monitor, astfel incât  un număr cât mai mare de utilizatori ai bibliotecilor 
publice din Romania, să poată consulta Monitoarele Oficiale intr-o maniera simpla si eficienta 
(legislaţie, jurisprudenţă, şi doctrină, îmbinate armonios cu funcţionalităţi ce fac posibilă utilizarea 
optimă a informaţiilor). 
       Cursul de formare a bibliotecarilor locali  a dat posibilitatea acestora de a dobândi comptenţa de 
utilizare a platformei iDrept Monitor, astfel încât  bibliotecile locale implicate în proiect să poată  oferi 
servicii de informare juridica gratuită utilizând cea mai modernă platform de informare juridical 
disponibilă online. Din judeţul Neamţ, alături de biblioteca judeţeană au fost implicate: 
Biblioteca Municipala Roman, Biblioteca Oraseneasca Tg. Neamt, Biblioteca Oraseneasca Bicaz, 
Biblioteca Gheraesti, Biblioteca Zanesti, Biblioteca Faurei, Biblioteca Raucesti, Biblioteca Valea 
Ursului, Biblioteca Tibucani, Biblioteca Sabaoani. (coordonator: Mihaela Mereuţă, şef Serviciu Relaţii 
cu publicul, informare bibliografică şi comunitară). 
 

Proiectul cu finanţare IREX:  ”Să fim prieteni cu natura!” în valoare de aprox.17.000 lei, 
coordonat de Monica Jitianu, analist programator, Serviciul de Informatizare, obţinut în urma aplicaţiei 
la concursul ”IDEI DE 15000+ LEI!”, desfăşurat în perioada iunie-noiembrie 2013.  

Scopul proiectului este educarea tinerilor în spiritul turismului montan ecologic    
şi a inclus 10 parteneriate (cu şcoli, biblioteci şi licee din Piatra-Neamţ, Bicaz, Bicaz-Chei, Tarcău şi 
Tazlău), 5 ateliere pe teme ecoturistice (la care au participat 92 de elevi, 3 profesori şi 6 bibliotecari), 5 
cursuri de iniţiere în utilizarea programului Windows Movie Maker (la care au participat 44 elevi, 
precum şi bibliotecari, aceştia obţinând competenţe în crearea şi editarea de fişiere video), 5 camere foto 
digitale şi cinci camere video digitale (cu care au fost dotate bibliotecile participante la proiect), 5 
drumeţii pe trasee montane (la care au participat 114 elevi, alături de bibliotecari şi profesori) şi 5 
videoclipuri cu titlul „O zi de drumeţie” (care au fost publicate şi votate pe site-ul Bibliotecii Judeţene) 
un site de bibliotecă refăcut şi îmbunătăţit (site-ul Bibliotecii Judeţene) (coordonator: Jitianu Monica). 

 
        Proiectul: „BIBLIONET – lumea în biblioteca mea”.Biblioteca Judeţeană “G.T. Kirileanu” 
Neamţ este una dintre primele 12 biblioteci judeţene din România care, potrivit performanţelor realizate, 
a fost selecţionată, încă din 2009, în prima rundă a Programului  BIBLIONET – lumea în biblioteca 
mea,  împreună cu un prim lot de 20 de biblioteci publice partenere din mediul urban şi rural al 
judeţului. În anul 2010, alte 20 de biblioteci publice nemţene au avut şansa de a fi selectate şi propuse de 
Biblioteca Judeţeană în acest generos program, finanţat pe parcursul a 5 ani de Fundaţia Bill & Melinda 
Gates, care, la nivel naţional, se implică astfel cu echipamente, servicii şi dotări IT în valoare totală de 
aproape 30 milioane dolari (coordonator şi trainer BIBLIONET Virgil Cojocaru,  trainer 
BIBLIONET Mereuţă Mihaela). 
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         Proiectul: Prelucrarea documentelor prin indexare pe vedete de subiect şi actualizarea regulilor 
de întocmire a acestora. Pornind de la înţelegerea faptului că atât cerinţele regăsirii facile a informaţiei, 
cât şi cele ale servirii rapide a utilizatorilor cer, în condiţiile favorizante ale introducerii calculatoarelor 
în bibliotecă, promovarea unui sistem mult mai accesibil, mai transparent şi mai prietenos de 
clasificare/indexare a documentelor, am continuat şi optimizat proiectul de prelucrare a documentelor de 
bibliotecă prin indexarea pe vedete de subiect, ca alternativă uşor accesibilă şi cititorilor şi 
bibliotecarilor. Aferent acestei activităţi, a avut loc şi actualizarea unor reguli de întocmire a vedetei de 
subiect (Coordonator: Codescu Elena, şef Birou Îndrumare Metodică, completarea şi conservarea 
colecţiilor). 

 
    Proiectul: Centrul Internaţional de Informare  „Ion Creangă ”– proiect iniţiat de directorul 
Bibliotecii Judeţene G.T. Kirileanu şi derulat în parteneriat cu Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion 
Creangă” din Chişinău (coordonator: Bostan Constantin, Solomon Nicoleta). 

 
      Proiectul: Cursuri dezvoltare personală pentru copii, adulţi şi seniori: Curs IT adulţi şi seniori 
(traineri: Mihaela Mereuţă, Virgil Cojocaru, Anechitei Daniela, Jitianu Monica, Costachi Cristina), 
Curs Mouvie Maker – Digitals (Mereuţă Mihaela, Cojocaru Virgil, Jitianu Monica), Integrare 
Europeană, Antreprenoriat, Voluntariariat (Mereuţă Mihaela). 

 
      Proiectul:  Cursuri de specialitate bibliotecari: ITLIB, Bazele Serviciilor noi de bibliotecă 
(Traineri BIBLIONET: Mihaela Mereuţă, Virgil Cojocaru). 
 
       Proiectul: Club hand –made pentru copiii inventivi şi creativi! – Proiectul îşi propune organizarea 
unor ateliere de creaţie pentru însuşirea tehnicilor de realizare a unor obiecte decorative, discuţii 
interactive cu copii pentru cunoaşterea unor personaje de poveste ce pot fi folosite ca modele pentru 
realizarea obiectelor decorative, organizarea unei expoziţii cu obiecte decorative, încurajarea 
comunicării copiilor într-un spaţiu de lectură şi joacă adecvat particularităţilor de vârstă.(coordonator: 
Mihaela Mereuta, Eisele Manuela). 
 
      Proiectul: Club de limbă franceza pentru copii. Proiectul îşi propune învăţarea limbii 
franceze într-un mediu non-formal (cântece, jocuri, abilităţi practice) în timpul vacanţei de vară. 
(coordonator: bibliotecar Cristina Roman Popovici, moderator club -prof. voluntar Marcu-Bogan 
Mihaela). 
 
    Proiectul: „Descoperim vocaţiile, susţinem excelenţa”. Proiect organizat în colaborare cu 
Asociaţia Culturală Clubul de copii Artis ce îşi propune dezvoltarea creativităţii copiilor în domeniul 
artistic (arte plastice, teatru), dobândirea de cunoştinţe prin activităţi ludice, dezvoltarea abilităţilor de 
comunicare în limbile engleză şi germană folosind mijloacele de informare ale bibliotecii. (coordonator: 
Eisele Manuela, Solomon Nicoleta, Ilea Crina). 
 
    Proiectul: „Copilăria, file de poveste”. Proiectul îşi propune dezvoltarea creativităţii copiilor 
prin literatură şi artă, organizarea unor expoziţii tematice în perioada vacanţelor şcolare, organizarea 
unor ateliere de creaţii literare, poveşti interactive, cunoaşterea oportunităţilor de informare şi educare 
oferite de Secţia de carte pentru copii & Ludotecă. (coordonator: Solomon Nicoleta, Ilea Crina, Bordei 
Maria). 
 
   Proiectul: „Există viaţă după doliu”. Proiect derulat în parteneriat cu Asociaţia Există viaţă 
după doliu ce îşi propune organizarea unor întâlniri de terapie prin lectură, pe tema: Frica de schimbare 
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– Arta de a pierde, pentru persoane aflate în dificultate în urma unui deces în familie. (coordonator: 
Mihaela Mereuţă). 
 
  Proiectul: Zilele „Daniil Sandu Tudor”, prezintă: Magda Ursache, Marius Vasileanu, Lucian Pricop, 
participă cantautorul Dnelu Nicoară (coordonator: Adrian Alui Gheorghe). 
 

   Proiectul: „A intrat poezia în oraş” - antologia poeţilor nemţeni (lansare de carte),  intermezzouri 
muzicale susţinute de cantautorul Dinu Olăraşu (coordonator: dr. Adrian Alui Gheorghe). 
 
    Proiectul: „Sadoveanu în postmodernitate”. Invitaţi: prof. univ. dr. Antonio PATRAŞ, lector univ. 
dr. Doris MIRONESCU, conf. univ. dr. Bogdan CRETU. Lansare de carte: Scriitorul şi umbra sa. 
Geneza formei în literatura lui Lovinescu (Institutul European, Iaşi, 2013)  de Antonio Patraş; Viaţa 
lui M. Blecher. Împotriva biografiei, (Iaşi, Editura Timpul, 2011), de Doris Mironescu ; Inorogul la 
Porţile Orientului. Bestiarul lui Dimitrie Cantemir, (Institutul European, 2013) de Bogdan Creţu.  
Moment muzical susţinut de TRIO ARSIS (Ioan Jîiu, Dragoş Mîrţ şi Ovidiu Vizireanu) şi Cristian 
Tanaseva, studenţi ai Facultăţii de Muzică din Piatra Neamţ, secţie a Academiei de Muzică “George 
Dima” din Cluj Napoca, care vor delecta auditoriul cu lucrări de Leo Brouwer, J. S. Bach, Domenico 
Scarlatti, Carlos Gardel, Gerardo Matos Rodriguez. Moderatori: Adrian Alui Gheorghe şi Adrian G. 
Romila (coordonator: dr. Adrian Alui Gheorghe). 
 
   Proiectul: Tradiţii şi obiceiuri româneşti – de pe malul Bistriţei pe malul Prutului (coordonator: dr. 
Adrian Alui Gheorghe). 
 
      Proiectul: Antologia scriitorilor români. Au vorbit despre opera lui Gellu Dorian: criticul literar 
Mircea A. Diaconu, prorector al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, Cassian Maria Spiridon, 
preşedintele Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România, scriitorii Emil Nicolae, Adrian G. Romila, 
Nicolae Sava, Radu Florescu, moderator: Adrian Alui Gheorghe. Moment muzical şi vocal  cu 
participarea  studenţilor ai Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj Napoca, Filiala Piatra-
Neamţ: Roxana Văideanu, Lorena Maria Muntenaş, Corina Zotta, Cristi Laiu, acompaniaţi la pian de 
prof. Radu Oţel. Din program lucrări de W. A. Mozart, Alexandru Willmany, Louis Gaste, Nicolae 
Bretan, Vincenzo Bellini. (coordonator: dr. Adrian Alui Gheorghe). 
 
   Proiectul: Desant de poezie. Sunt invitaţi  poeţi importanţi  din  galeria  liricii  contemporane  
româneşti: Ioan Es. Pop, Eugen Suciu, Pavel Şuşară şi Cosmin Perţa. Profilele critice ale poeţilor 
invitaţi vor fi realizate de criticul literar  Răzvan Voncu şi de directorul Editurii Tracus Arte, dl. Ioan 
Cristescu (coordonator: dr. Adrian Alui Gheorghe).    
 
  Proiectul: „Basmul popular - orizonturi stilistice” de prof. dr. Elena Simionescu-Zaharia, prezintă: 
prof. univ. dr. Ioan Dănilă   (Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău), dr. Adrian Alui Gheorghe,  dr. 
Adrian G. Romila, moderator: prof. Leonard Rotaru  (coordonator: dr. Adrian Alui Gheorghe).    
 
  Proiectul: Cenaclul de Joi - cenaclu literar şi cerc de scriere creativă (coordonator: Prof. dr. Adrian 
G. Romila). 
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                Greutăţi întâmpinate pe parcursul anului 2013 
 
 

Prelungirea perioadei de recesiune economică la nivel naţional şi  internaţional şi, implicit, a 
crizei locurilor de muncă  a determinat disfuncţionalităţi în desfăşurarea activităţii, din perspectiva 
personalului insuficient, fiind nevoiţi să renunţăm la unele activităţi reprezentative pentru instituţie, cum 
ar fi Clubul de vacanţă, pentru care, în anii precedenţi, au prezentat un real interes utilizatorii – copii. De 
asemenea, am fost nevoiţi în nenumărate rânduri să suplinim posturi de bibliotecar- studii medii cu 
personal de la Legătorie, sau să completăm personalul de la Prelucrarea completarea şi conservarea 
colecţiilor cu responsabila Centrului de informare turistică, lăsând descoperit acest palier al instituţiei. 
             
             Propuneri pentru următoarea perioadă 
 
             
             -   Demersuri pentru ocuparea în întregime a schemei de personal aprobate, respectiv 50 de 
posturi, aşa încât să ne putem desfăşura activitatea în condiţii de normalitate. 
             -   Reabilitarea şi modernizarea spaţiilor existente, implicit realizarea investiţiei Reabilitare  
corp vechi pentru care avem deja posibilitatea demarării unui studiu de fezabilitate. 
 
 
  
                                        DIRECTOR-MANAGER, 
                           
                                       Adrian ALUI GHEORGHE 


