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RAPORT FINAL 

PENTRU EVALUAREA MANAGERULUI 

pentru perioada 1 ianuarie 2017 – 30 septembrie 2021 

 

 Prezentul raport a fost elaborat pentru evaluarea activităţii managerului 

Bibliotecii Municipale “M. Ralea” Huşi, instituţie de cultură aflată în subordinea 

Consiliului Local Huşi şi sub coordonarea metodologică a Bibliotecii Judeţene “N. 

Milescu Spătarul” Vaslui. 

 A. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară 

activitatea şi în raport cu sistemul instituţional existent 

A.1. Prezentarea succintă a colaborării cu instituţii şi organizaţii care se adresează 

aceleiaşi comunităţi 

În perioada evaluată (1 ianuarie 2017 – 30 septembrie 2021), Biblioteca 

Municipală “Mihai Ralea” Husi a colaborat cu următoarele instituţii: 

- autorităţi publice şi alte instituţii: Consiliul Local Huşi, Primăria Mun. Huşi, 

Poliţia Municipiului Huşi, Cercul Militar Huşi, Centrul pentru Recuperarea 

Persoanelor cu Handicap Huşi, Serviciul Comunitar de Asistenţă a Persoanelor cu 

Dizabilităţi Huşi, Biblioteca Judeţeană “N. Milescu Spătarul” Vaslui, Biblioteca 

Municipală “Stroe Belloescu” Bârlad, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, Casa 
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Corpului Didactic Vaslui, Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Huşi, Casa 

Judeţeană de Pensii Vaslui; 

- instituţii de cultură: Casa de Cultură “Al. Giugaru” Huşi, Clubul Elevilor Huşi; 

- instituţii neguvernamentale: Fundaţia “Star of Hope”, Clubul “Kiwanis”, 

Congregaţia Surorilor Franciscane, Clubul “Rotary” Huşi, Asociaţia “Solidar” 

Huşi; 

- licee, şcoli şi grădiniţe: Colegiul Naţional Cuza Vodă Huşi, Colegiul Dimitrie 

Cantemir Huşi, Seminarul Teologic “Sf. Ioan Gură de Aur” Huşi, Liceul 

Tehnologic Ioan Corivan Huşi, toate şcolile gimnaziale şi grădiniţele din 

municipiu. 

A.2. Analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, 

ameninţări 

Analiza SWOT pune în lumină punctele tari şi punctele slabe ale bibliotecii 

municipale, asociate cu oportunităţile şi ameninţările existente la acest moment. 

Punctele tari şi punctele slabe se referă la serviciile oferite de bibliotecă, la 

calităţile intrinseci ale acestora, precum şi la resursele umane, materiale şi 

financiare ale bibliotecii (factorii interni), în timp ce oportunităţile şi ameninţările 

analizează mediul exterior (factorii externi). Analiza SWOT implică înţelegerea şi 

analizarea punctelor tari şi a celor slabe, precum şi identificarea aspectelor care ar 

putea favoriza sau ameninţa viabilitatea acestora. În acest fel, se vor putea 

valorifica la maxim punctele forte, se vor rezolva deficienţele, se vor valorifica 

ocaziile favorabile şi se vor lua măsuri de diminuare a riscurilor. 

MEDIUL INTERN 

PUNCTE TARI – AVANTAJE PUNCTE SLABE - DEZAVANTAJE 

-Biblioteca mun. Huşi beneficiază de un 

spaţiu generos, suficient pentru 

desfăşurarea activităţilor specifice 

instituţiei; 

-Instituţia funcţionează în două secţii: 

secţia pentru adulţi şi secţia pentru 

copii; 

-Amplasarea bibliotecii este una 

centrală; 

-Deşi spatiul este generos (1100 mp), 

necesită o renovare totală, o mare parte 

din pereţi fiind afectată de mucegai, 

spaţiile sanitare învechite; 

-În ciuda achiziţiilor de carte din ultimii 

ani, colecţiile bibliotecii municipale 

sunt încă învechite, fiind aproape 

imposibil să se ţină pasul cu ritmul 

apariţiilor editoriale; 



-Biblioteca beneficiază de mobilier 

(rafturi) astfel încât să poată stoca 

documente pentru a permite 

utilizatorului acces la acestea; 

-Colecţia de documente de bibliotecă pe 

care Biblioteca Municipală Huşi o 

deţine este de 132.977 unităţi de 

inventar; 

-Biblioteca este inclusă încă din anul 

2010 în programul naţional 

BIBLIONET şi beneficiază de 

conexiune internet în întreg spaţiul, 

precum şi conexiune internet gratuită 

pentru utilizatori. De asemenea, 

beneficiază de echipamente multimedia 

şi aplicatii software. Dispune de 12 

calculatoare cu internet gratuit pentru 

utilizatori (8 – secţia adulţi, 4 – secţia 

copii) – pentru informare, documentare 

şi recreere. Se oferă acces gratuit la 

internet, îndrumare în utilizarea 

calculatorului şi ajutor în demersul 

utilizatorului de a găsi o anumită 

informaţie, la care se adaugă şi suport în 

comunicarea online; 

-Biblioteca oferă servicii de informare 

şi recreere pe categorii de vârstă ori 

preocupare; 

 -Personalul bibliotecii este calificat, în 

întregime, toţi bibliotecarii urmând 

cursuri de calificare/perfecţionare în 

meseria de bibliotecar. 

-Bugetul instituţiei este asigurat de către 

Consiliul Local Huşi şi asigură integral 

cheltuielile de salarizare şi funcţionare a 

instituţiei. 

-Dotările, în special de mobilier, sunt 

învechite, existând elemente (rafturi, 

birouri, măsuţe pentru secţia copii) 

chiar mai vechi de 20 de ani, structura 

mobilierului neputând fi utilizată în 

prezentarea de noi suporturi 

informaţionale; 

 

-Numărul insuficient de rafturi în 

depozitele de carte, rafturile învechite 

de la secţia copii; 

 

-Nu s-a reuşit crearea unei pagini web a 

bibliotecii, promovarea serviciilor 

instituţiei făcându-se pe site-urile de 

socializare; 

 

-Mediul de afaceri are o implicare 

redusă în susţinerea activităţilor 

culturale realizate de bibliotecă. 
 

 

 



MEDIUL EXTERN 

OPORTUNITĂŢI PERICOLE 

-O imagine bună în rândul comunităţii 

locale, biblioteca fiind locul unde se 

poate consuma cultura cel mai bine, 

majoritatea populaţiei considerând că 

biblioteca este necesară în viaţa unei 

comunităţi; 

-Impunerea ca principal furnizor şi 

integrator de educaţie non-formală, 

81% din utilizatorii bibliotecii 

rezolvând o problemă personală prin 

intermediul acesteia; 

-Conlucrarea cu sistemul de învăţământ 

în vederea derulării de programe în 

parteneriat; 

-Asigurarea comunicării directe dintre 

persoanele rămase la domiciliu şi cele 

care au ales o formă de migraţie în 

căutarea unui loc de muncă în 

străinătate; 

-Crearea de medii creative pentru 

grupurile de utilizatori ce au ales ca loc 

de întâlnire biblioteca publică; 

-Utilizarea, în cadrul activităţilor 

nespecifice de bibliotecă, a persoanelor 

dispuse să voluntarieze în sprijinul 

comunităţii locale. 
 

-Surse alternative de informare: 

Internet, radio, TV; 

 

-Asocierea în mentalul colectiv a ideii 

că biblioteca este exclusiv locul unde se 

citeşte, coroborat cu dezinteresul pentru 

lectură, conduce la o scădere a 

interesului pentru biblioteca publică; 

 

-Întârzieri în dotarea cu mobilier şi cu 

echipamente, avansul tehnologic cerând 

solicitări permanente pentru menţinerea 

la zi a infrastructurii. 
 

 

A.3. Evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acesteia 

Biblioteca a încetat să mai fie un depozit inert de documente, singurul serviciu 

oferit utilizatorilor fiind împrumutul de carte. Biblioteca este poarta locală de acces 

la informaţie şi oferă utilizatorilor condiţiile de bază pentru învăţarea pe tot 

parcursul vieţii, pentru câştigarea independenţei în luarea deciziilor şi pentru 

dezvoltarea culturală.  



 Biblioteca municipală Huşi este centru local al informării, care facilitează 

accesul utilizatorilor săi la orice fel de cunoaştere şi informaţie. Este o forţă vie în 

serviciul educaţiei, culturii şi informării, ca agent esenţial în încurajarea 

progresului social, prin acţiunea sa asupra spiritului oamenilor, aceştia beneficiind 

de gratuitatea folosirii colecţiilor fără nici un fel de restricţie, indiferent de vârstă, 

profesie, religie, pregătire culturală. 

 În centrul serviciilor bibliotecii municipale sunt unele misiuni-cheie 

referitoare la informare, educaţie şi cultură: 

- crearea şi întărirea deprinderilor de lectură la copii, începând de la vârste fragede 

(concretizat prin vizitele efectuate în grădiniţele din municipiu pentru a le prezenta 

preşcolarilor ultimele achiziţii de carte de la secţia copii, diverse activităţi realizate 

în bibliotecă pentru cei mai mici cititori); 

- susţinerea educaţiei individuale la toate nivelurile; 

- oferirea de posibilităţi pentru dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii personale 

(Clubul Chiţibus – ateliere handmade, cursuri de dezvoltare personală (întâlniri cu 

psihologi), cursuri foto, “Atelierele copilăriei” – ateliere de lucru pentru copiii 

până în 14 ani, “Cinemateca de vacanţă la bibliotecă” – activitate desfăşurată în 

timpul vacanţei de vară, organizată pe trei grupe de vârstă: 3-7 ani, 8-12 ani, 12-15 

ani); 

- promovarea valorilor locale (expoziţii, simpozioane, lansări de carte, aniversări 

ale autorilor locali); 

- asigurarea accesului cetăţenilor la toate tipurile de informaţii (proiectul 

“Biblioteca vine la tine” – în colaborare cu Centrul pentru Recuperarea Persoanelor 

cu Handicap Huşi, prin care bătrânii din centru sunt vizitaţi periodic de 

bibliotecari, devenind cititori ai bibliotecii, procesul de împrumut bibliotecar fiind 

realizat prin intermediul bibliotecarilor). 

- facilitatea deprinderii abilităţilor informaţionale şi de operare a calculatorului (în 

cadrul celor două Centre de Internet pentru Public). 

 

 



A.4. Măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari 

Pentru a cunoaşte beneficiarii existenţi şi cei potenţiali ai Bibliotecii “M. Ralea” 

Huşi au fost întreprinse următoarele: 

a) observaţia directă – exersată în procesul comunicării directe utilizator-

bibliotecar; 

b) interviul de referinţă – prin acest tip de comunicare se obţin informaţii care 

conturează profilul individual al utilizatorului şi nevoile sale de informare, pe baza 

cărora sunt realizate achiziţiile anuale; 

c) rapoartele statistice – acestea oferă informaţii asupra structurii şi mărimii 

categoriilor după statutul ocupaţional, vârstă, studii, sex şi asupra preferinţelor de 

lectură pentru documente, după conţinut (domeniul al cunoaşterii) sau tip de obiect 

(pe suport tradiţional sau electronic); 

d) chestionarul – prin această metodă, bibliotecarul ia cunoştinţă de necesităţile 

culturale ale comunităţii. 

A.4. Grupurile ţintă ale activităţilor instituţiei 

În general, activităţile desfăşurate de către Biblioteca Municipală Huşi încearcă să 

acopere toate categoriile de vârstă: preşcolari, elevi, studenţi, angajaţi, pensionari. 

Este adevărat, că în ultimii ani, din dorinţa de a atrage cât mai multi copii către 

bibliotecă, pentru a-i creşte ca viitori utilizatori ai bibliotecii si pentru a ne ralia 

cerinţelor lor, Biblioteca şi-a îndreptat foarte mult atenţia către preşcolari şi şcolarii 

mici, prin cluburi (Chiţibus şi Biblioteen), ateliere de lucru (Atelierele copilăriei), 

biblioteca de vacanţă (Cinemateca). 

A.6. Profilul beneficiarului actual 

Între beneficiarii instituţiei noastre se pot număra cele mai diverse categorii 

socioprofesionale şi de vârstă.  

 

 

 



Statistica utilizatori: 

- înscrişi  

2017 2018 2019 2020 2021 

(până la 30 

septembrie) 

549 533 554 328 182 
 

 

- reînscrişi  

2017 2018 2019 2020 2021 

(până la 30 

septembrie) 

2148 1882 1517 724 376 
 

 

- frecvenţa  

2017 2018 2019 2020 2021 

(până la 30 

septembrie) 

12.638 17.179 14.334 9.496 10.858 
 

 

- număr documente difuzate (împrumut la domiciliu şi sala de lectură)  

2017 
 

2018 2019 2020 2021 

(până la 30 

septembrie) 

24.134 
 

34.542 33.480 22.420 32.306 

 

 

 

 



- număr participanţi la evenimente culturale  

2017 
 

2018 2019 2020 2021 

(până la 30 

septembrie) 

1.646 
 

1.162 503 140 248 

 

B. Evoluţia profesională a instituţiei şi propuneri pentru îmbunătăţirea acesteia 

Întreaga activitate a Bibliotecii Municipale “M. Ralea” Huşi a urmărit să 

corespundă politicilor culturale la nivel naţional, precum şi strategiei culturale 

locale. 

Au fost organizate şi prelucrate toate documentele intrate în bibliotecă pe parcursul 

perioadei 1 ianuarie 2017 – 30 septembrie 2021 (4.766 de volume – 2.610 

provenite din fonduri publice, iar 2.156 din donaţii). 

Planul anual de achiziţie a documentelor a avut în vedere structura colecţiilor deja 

constituite, relaţia directă dintre cerinţele publicului şi resursele financiare alocate. 

Documentele care au făcut obiectul completării colecţiilor, indiferent de sursă, au 

fost prelucrate din punct de vedere biblioteconomic, înscrise în evidenţa 

individuală şi globală şi puse la dispoziţia utilizatorilor. 

Au fost întocmite acte de primire pentru 2.156 de cărţi, provenite din donaţii şi 

intrate în bibliotecă fără acte însoţitoare. 

Activitatea instituţiei privind serviciile pentru utilizatori şi atragerea spre 

informaţii, studiu şi lectură se concretizează, pentru perioada evaluată, prin 

următorii indicatori: 

1. Număr de vizite la bibliotecă (frecvenţa) –64.505 

2. Număr de utilizatori înscrişi – 2.146 

3. Număr de documente consultate – 146.882 

4. Total documente intrate – 4.766 



5. Documente existente în colecţiile instituţiei – 132.977 

6. Număr total de activităţi culturale – 337 

7. Număr de participanţi la activităţile culturale – 3.699, reprezentând: participanţii 

la activităţile culturale (lansări de carte, simpozioane, comunicări ştiinţifice, 

vizionări, cluburi) desfăşurate în bibliotecă, participanţii la activităţile desfăşurate 

în afara bibliotecii (grădiniţe, şcoli, licee), participanţii la activităţile online; 

8. Număr de expoziţii realizate – 276 

9. Număr voluntari – 10 

Evidenţa utilizatorilor după statutul ocupaţional: 

- Profesii intelectuale  2017    2018    2019    2020    2021 

    20  25  17  15  29  

- Tehnicieni, maiştri  2017  2018  2019  2020  2021 

    4  7  3  4  8 

- Muncitori    2017  2018  2019  2020   2021 

    6  5  10  3  4 

- Elevi    2017  2018  2019  2020  2021 

    489  231  497  285  111 

- Studenţi    2017  2018  2019  2020  2021 

    5  9  5  7  14 

- Pensionari    2017  2018  2019  2020  2021 

    13  16  13  9  13  

- Casnice    2017  2018  2019  2020  2021 

    1  8  3  3  8 

- Şomeri   2017  2018  2019  2020  2021 



    4  5  1  1  2 

 

- Alte categorii   2017  2018  2019  2020  2021 

    7  6  5  1  6 

 

Activităţi de animaţie culturală - 337 

Expoziţii (carte, pictură) – 276 

Număr de participanţi la activităţi de animaţie culturală – 3.699 

Pentru perioada următoare ne propunem atragerea unui număr mai mare de 

participanţi la activităţile organizate de bibliotecă (cu precădere persoane în 

vârstă), precum şi achiziţia mai consistentă de documente pentru a veni în 

întâmpinarea cerinţelor utilizatorilor. 

 

C. Organizarea, funcționarea instituției 

Biblioteca Municipală “M. Ralea” Huși are Regulament propriu de organizare și 

funcționare, actualizat și aprobat de Consiliul Local Huși, precum și un 

Regulament de ordine interioară și un Cod de etică, toate documentele fiind aduse 

la cunoștința angajaților. De asemenea, prevederile acestor documente referitoare 

la utilizatori sunt aduse la cunșstința acestora, prin afișare la sediul instituției. 

Instituția funcționează pe mai multe servicii: 

Secția pentru adulți este compusă din: 

- împrumut la domiciliu; 

- sala de lectură; 

- centrul de internet pentru public; 

- catalogare, clasificare și conservarea colecțiilor; 



- legătorie; 

- financiar. 

Secția pentru copii: 

- împrumut la domiciliu și sala de lectură; 

- centrul de internet pentru public. 

La nivelul instituției funcționează un consiliu științific, compus din personalități 

culturale ale oraşului. Acest consiliu se întâlnește lunar, sau ori de câte ori este 

nevoie, pentru a stabili agenda culturală pentru anul respectiv sau pentru a dispune 

în legatură cu activitățile ce se vor desfășura. 

În perioada evaluată, au fost promovați în grad profesional, ca urmare a îndeplinirii 

condițiilor prevăzute de lege, următorii angajați: 

- Anul 2017: 

- iulie 2017 - Iosub Ovidiu - de la gradul I la gradul IA; 

- octombrie 2017 - Bogdan Carmen - de la treapta II la treapta I; 

În iunie 2017, a fost angajată pe postul de bibliotecar studii superioare gradul II,  

perioadă determinată: Herea Gabriela. 

În perioada 13-27 noiembrie 2017 a participat la modulul I al cursului de calificare 

în meseria de bibliotecar, desfășurat la Biblioteca Județeană “N. Milescu Spătarul” 

Vaslui, 1 angajat: Herea Gabriela. 

În anul 2017 nu au fost aplicate sancțiuni disciplinare angajaților. 

 Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii 

sau a altor organisme de control  

În anul 2017 au fost efectuate următoarele controale: 

- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui a efectuat controle anuale prin 

care a dispus un set de măsuri privind documentaţia PSI, scenariul de securitate la 

incendiu, evaluarea riscului de incendiu si a instrucţiunilor specifice fiecărui post; 



- Directia Judeţeana Vaslui a Arhivelor Naţionale a efectuat, de asemenea, un 

control dispunând o serie de măsuri privind organizarea arhivei instituţiei, modul 

în care se arhivează documentele conform legislaţiei în vigoare. 

- Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui a efectuat un control pentru verificarea 

respectării legislaţiei cu privire la sănătatea şi securitatea în muncă. 

-Curtea de Conturi Vaslui a efectuat control pentru verificarea respectării 

legislaţiei din punct de vedere financiar-contabil. 

In urma controalelor acestor autorităţi, nu au fost aplicate sancţiuni. 

-Anul 2018 

În anul 2018, au fost promovaţi în grad profesional, ca urmare a îndeplinirii 

condiţiilor prevăzute de lege, următorii angajaţi: 

- iulie 2018 – Angheluş Carmen - de la treapta I la treapta IA. 

În perioada 12 - 23 februarie 2018 a participat la modulul II al cursului de 

calificare în meseria de bibliotecar, desfăşurat la Biblioteca Judeţeană “N. Milescu 

Spatarul” Vaslui, 1 angajat - Herea Gabriela. 

În anul 2018 nu au fost aplicate sancțiuni disciplinare angajaților. 

-Anul 2019 

În luna iunie a fost angajată doamna Moisă Dorina, îngrijitor perioadă 

nedeterminată. 

-Anul 2020 

În anul 2020, au fost promovaţi în grad profesional, ca urmare a îndeplinirii 

condiţiilor prevăzute de lege, următorii angajaţi: 

-iunie 2020 – Pricop Alina – de la gradul II la gradul I 

-septembrie 2020 – Bogdan Carmen – de la treapta I la IA 

În luna iulie, ca urmare a decesului doamnei Moisă Dorina (îngrijitor), a fost 

angajată ca îngrijitor doamna Arion Safta. 



-Anul 2021 

În luna august 2021, au participat la cursuri următorii angajaţi: 

- Bejan Irina-Natalia – curs de cadru tehnic PSI 

- Herea Gabriela – curs responsabil GDPR 

 

D. Analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei 

În perioada evaluată cheltuielile Bibliotecii Municipale “M. Ralea” au fost, după 

cum urmează: 

Anul 2017: 

 Cheltuieli de personal – 357.195 lei 

 Achiziţia de documente – 3.000 lei 

 Alte cheltuieli materiale – 5.494 lei 

Anul 2018: 

• Cheltuieli de personal – 436.712 lei 

• Achiziţia de documente – 36.180 lei 

• Alte cheltuieli materiale – 64.253 lei 

Anul 2019: 

• Cheltuieli de personal – 680.263 lei 

• Achiziţia de documente – 7.499 lei 

• Alte cheltuieli materiale – 32.000 lei 

Anul 2020:  

• Cheltuieli de personal – 732.617 lei 

• Achiziţia de documente – 17.241 lei 



• Alte cheltuieli materiale – 78.720 lei 

Anul 2021 (pana la data de 30 septembrie): 

• Cheltuieli de personal – 540.060 lei 

• Achizitia de documente – 3.926 lei 

• Alte cheltuieli materiale – 13.225 lei 

Principalele activităţi desfăşurate în cadrul compartimentului financiar-contabil au 

constat în: 

• Angajarea, ordonanţarea şi efectuarea plăţilor s-a facut numai în baza legală 

pentru respectiva cheltuială, toate documentele fiind supuse vizei CFP; 

• Respectarea procedurilor legale privind procedurile de angajare, lichidare, 

ordonanţare şi plată a cheltuielilor, controlul cheltuirii acestora, 

contabilizarea şi raportarea lor; 

• Transmiterea situaţiilor financiare trimestriale; 

• Monitorizarea lunară a cheltuielilor de personal, întocmirea statelor de plată 

pentru salarii, întocmirea declaraţiilor privind efectuarea viramentelor către 

bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale; 

E. Sinteza programelor şi a planului de acţiune pentru îndeplinirea obligaţiilor 

asumate prin proiectul de management 

În conformitate cu legislaţia în vigoare şi în concordanţă cu resursele materiale şi 

umane posibil de asigurat, obiectivele fundamentale ale instituţiei au fost: 

- să îndeplinească sarcinile care îi revin, conform legislaţiei în vigoare, în calitate 

de bibliotecă municipală; 

- să susţină formarea continuă a personalului, în scopul dobândirii competenţelor 

necesare tehnicii moderne şi să faciliteze activităţile de cercetare biblioteconomică; 

- să-şi consolideze rolul de centru de educaţie permanentă, prin încheierea unor 

parteneriate cu instituţii locale de cultură, şcoli, licee, ONG-uri; 



- să organizeze activităţi pentru comunitatea pe care o deserveşte, care să 

contribuie la o mai bună percepţie a rolului bibliotecii în cadrul comunităţii; 

- să creeze posibilităţi de extindere a accesului la informare şi educaţie permanentă; 

- să diversifice, calitativ şi cantitativ, oferta de servicii pentru utilizatori; 

- să acţioneze eficient în sensul atragerii mai multor categorii de utilizatori; 

- să extindă colaborarea cu alte biblioteci, în vederea atragerii de noi resurse 

informaţionale; 

- să stabilească criterii relevante de evaluare a serviciilor de bibliotecă, în 

conformitate cu bibliografia de specialitate; 

- să-şi asume implementarea unei politici coerente de îmbunătăţire a calităţii 

resurselor umane, prin accesul nepreferenţial şi transparent la perfecţionarea 

profesională continuă a angajaţilor instituţiei; 

- să utilizeze instrumente de optimizare a politicilor de achiziţii a publicaţiilor şi a 

celor culturale prin promovarea cu consecvenţă a principiilor de eficienţă în 

gestionarea resurselor financiare şi a celor umane, utilizând monitorizarea şi 

analiza indicatorilor de performanţă; 

- consolidarea resurselor materiale şi umane necesare pentru realizarea obiectivelor 

propuse. 

Proiecte în cadrul programelor: 

- “Atelierele copilăriei” – ateliere de lucru handmade din diferite materiale, pentru 

copiii între 7-10 ani, în fiecare marţi, miercuri şi joi, începând din anul 2014 ; 

- “Clubul Chiţibus” – atelier handmade pentru copii, 4-14 ani; 

- Cursuri de iniţiere în arta fotografică – curs desfăşurat în două serii; 

- Cursuri de dezvoltare personală susţinute de profesori de psihologie; 

- “Calculatorul – un prieten la orice vârstă” – cursuri de iniţiere în folosirea 

calculatorului, destinat pensionarilor şi persoanelor dornice; 



- “Biblioteca de vacanţă” – în perioada vacanţelor de vară din perioada raportată, 

10 voluntari ai bibliotecii (elevi ai claselor a XI-a de la Colegiul Naţional Cuza 

Vodă Huşi), au desfăşurat cursuri de teatru (luni), limba engleză (marţi), şah 

(miercuri), limba franceză (joi) şi desen (vineri) pentru grupe a câte 20-25 de copii 

cu vârsta între 7-14 ani; 

- “Şcoala altfel” – zilnic, în săptămâna “Şcoala altfel”, cel puţin 60 de elevi, au 

vizionat filme, documentare, au participat la audiţii şi concursuri pe diferite teme şi 

au vizitat secţiile bibliotecii; 

-“Oul năzdrăvan” – concurs naţional de creaţie artistică; 

- “Biblioteca vine la tine” – biblioteca mobilă în colaborare cu Centrul pentru 

Recuperarea Persoanelor cu Handicap Huşi; bibliotecarii merg la centru, fac 

înscrieri, duc şi aduc volume de cărţi; 

- “Campioni în lumea poveştilor” – Proiect judeţean în colaborare cu Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Vaslui, Casa Corpului Didactic Vaslui; 

- “Deschide uşa, creştine” şi “Festivalul primăverii” – două proiecte judeţene în 

colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, Casa Corpului Didactic Vaslui; 

- “Cuvinte potrivite” – proiect în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Vaslui, Grădiniţa nr. 10 Huşi, Şcoala cu clasele I-VII Creţeşti, pe durata a 4 ani; 

- “Bibliografii huşene”, o lucrare aparută în totalitate în Biblioteca huşeană, care 

cuprinde toate articolele din presa scrisă, locală şi naţională, referitoare la 

municipiul Huşi, care se află deja la volumul numărul 18. 

- “BIBLIOTEEN” – clubul adolescenţilor huşeni, un loc unde îşi pot dezvolta 

hobby-urile, realiza proiecte şcolare, viziona filme, discuta cu persoane 

specializate pe diferite teme de interes pentru adolescenţi. 

Începand cu anul 2019, Biblioteen a devenit spațiul de desfășurare a activităților 

Clubului QUASAR, clubul de robotică al Colegiului Național Cuza Vodă Huși. 

- “Mihai Ralea, patronul nostru” – ziua porţilor deschise la bibliotecă; 

-“Trofeul Micul Cititor” – recompense constând în cărţi şi dulciuri pentru cei mai 

fideli mici cititori; 



-“Fii cel mai bun!” – concurs de interpretare a operelor lui Ion Creanga, realizat cu 

elevii de la Gimnaziul “Anastasie Panu”. 

Activităţi specifice de bibliotecă 

Anul 2017  

a) Lansări de carte: 

- 20 ianuarie: "Documente huşene" - vol. IV; "Comuna Dimitrie Cantemir - studiu 

monografic" - vol I; Revista "Prutul" - nr. 2(58) 2016; Revista "Cadenţe peste 

timp" nr. 2(8) lansate de prof. Clit Costin în cadrul unei ample manifestări la care 

au participat Costică Asăvoaie și Cosmin Niță, ambii de la Complexul Muzeal 

Național “Moldova” Iași, Corneliu Ciucanu, membru al Academiei Române – 

Centrul de Istorie și Civilizație Europeană Iași, Bobi Apăvăloaie, de la Direcția 

Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Iași și colonelul Nicu 

Șapcă, elevi, profesori si oameni de cultură ai Huşului; 

- 25 februarie – lansări: "Târgul trăsniţilor" de Ghe. Chiper, editia a II-a îngrijită şi 

reeditată de prof. Lina Codreanu; "Fragmente despre Eminescu" de prof. dr. 

Theodor Codreanu; Revista culturală "Liter - Club", au participat Th. Pracsiu, Ioan 

Gh. Pricop, Petru Ioan, scriitori locali, profesori si oameni de cultură;- 5 decembrie 

– actiune realizata in colaborare cu Primaria mun. Husi, Uniunea Scriitorilor din 

Romania – filiala Iasi si Protoieria Husi: „Chemarea apelor” – prof. Lina Codreanu 

si „Spre orizonturi albastre” – Pr. Marcel Miron; sarbatorirea a 180 de ani de la 

aparitia revistei „Convorbiri literare” si premierea Reprezentantei Vaslui a USR 

filiala Iasi. 

b) Manifestări şi evenimente: 

- 6 ianuarie – „Ionel Teodoreanu 120 de ani de la naştere”, expoziţie de carte; 

- 6 ianuarie – „I. H. Rădulescu - cântarea dimineţii”, expoziţie de carte la 215 ani 

de la naştere; 

- 13 ianuarie – „Mihai Eminescu încă tânăr la 167 de ani de la naştere”, expoziţie 

de carte; 

- 14 ianuarie – „Porni Luceafărul” activitate literar artistică realizată în colaborare 

cu Cenaclul „I. Al. Angheluş”; au participat membri ai cenaclului, profesori şi 

scriitori locali; 



- 16 ianuarie – „Dor de Eminescu”, manifestare realizată cu elevii claselor a V-a A, 

a  V-a D, a VI-a D, a VII - D, coordonaţi de doamnele profesoare Turbatu Dana şi 

Solomon Nicoleta de la Şcoala Gimnazială “M. Sadoveanu” nr. 1 Huşi; 

- 20 ianuarie – prezentare de carte - "Mihai Cimpoi de la mitopo(i)etica la critica 

ontologică" de Th. Codreanu, manifestare coordonată de  prof. E. Popa; au 

participat elevii clasei a X-a Filo 1, de la Colegiul Naţional “Cuza Vodă” Huşi; 

- 26 ianuarie – “Cărţi cool…”, expoziţie de carte realizată în cadrul Sălii de lectură; 

- 31 ianuarie – “Mircea Micu - 80 de ani de la naştere”, expoziţie de carte; 

- 7 februarie – „Charles Dickens - 205 ani de la naştere”, expoziţie de carte; 

- 13 februarie – „Amintiri despre Caragiale”, expoziţie de carte la împlinirea a 165 

de ani de la naştere; 

- 14 februarie – „Poveşti de dragoste atât de vechi şi totusi atât de noi...”, expoziţie 

de carte realizată în cadrul Sălii de lectură; 

- 27 februarie – “Karl May - 175 de ani de la naştere”, expoziţie de carte; 

- 28 februarie – “Victor Hugo la 215 ani de la naştere”, expoziţie de carte; 

- 1 martie – „Destinul unui clasic - Ion Creangă” (1837-1889), 180 de ani de la 

naştere, expoziţie de carte; 

- 9 martie – „Mircea Eliade - câteva ipostaze ale unei personalităţi” - 110 ani de la 

naştere, simpozion cu elevii Colegiului Naţional Cuza Vodă Huşi şi expoziţie de 

carte; 

- 21 martie – „Ziua internaţională a Poeziei”, expoziţie de carte; 

- 25 martie – „Unirea Basarabiei cu România - 99 de ani”, simpozion şi expoziţie 

de carte. Au participat: senator Ion Hadârcă, Teodor Candu, Mariana Ţăranu, col. 

Andrei Covrig, col. M. Şt. Focşa,  prof. dr. D. V. Marin, prof. Şt. Plugaru, prof. C. 

Clit, prefect I. Bogdan, elevi, profesori, cadre în rezervă, veterani; 

- 5 aprilie – „Insomnii de mătase”- Fănuş Neagu, 85 de ani de la naştere, expoziţie 

de carte; 

- 19 aprilie – „Calistrat Hogaş - 170 de ani de la naştere”, expoziţie de carte; 

- 24 aprilie – „22 aprilie - Ziua Pământului”, expoziţie de carte; 

- 26 aprilie – „Ştefan Augustin Doinaş, poet, eseist - 95 de ani de la naştere”, 

expoziţie de carte; 

- 2 mai – „Mihai Ralea - fenomenul românesc”, expoziţie de carte şi ziua porţilor 

deschise la bibliotecă; 

- 9 mai – „9 Mai - 140 de ani de Independenţă a României”, expoziţie de carte; 



- 22 mai – „21 Mai - Ziua Mondială a Culturii”, expoziţie de carte realizată în 

cadrul Sălii de Lectură; 

- 22 mai – „Ileana Vulpescu - 85 de ani de la naştere”, expoziţie de carte; 

- 22 mai – „Henri Zalis - 85 de ani de la naştere”, expoziţie de carte; 

- 23 mai – „Vladimir Streinu - 115 ani de la naştere”, expoziţie de carte; 

- 22-26 mai –  „Şcoala Altfel” la Colegiul Naţional „Cuza Vodă”; 

- 22 mai – vizionare „Jurnalul străzii” , clasele a X-SS1 şi a X-a Filo1, prof. Ivona 

Grigorescu şi Georgiana Mocanu; 

- 23 mai – Vizionare „Auschwitz”, clasa a IX-a Filo2, prof. Turbatu Dana şi Lungu 

Daniela; 

- 24 mai – Vizionare „Auschwitz”, clasa a X-a Filo2, prof. Popa Elena; 

- 25 mai – Vizionare „Oblivion”, clasa a X-a Filo2, prof. Popa Elena; 

- 26 mai – Vizionare „We are no angels”, clasa a XI-a SN3, prof. Teclici Daniela; 

- 6 iunie – Vizionare „Veronica”, clasele 0 de la Gimnaziul „Anastasie Panu”, înv. 

Gheorghiu M., Busuioc E.; 

- 8 iunie – Vizionare „Haiducul haiducilor”, „Cele şapte lebede” şi prezentare 

carte, Gimnaziul „Ion Creangă”, înv. Moraru Doina; 

- 9 iunie – Vizionare „Călătoriile lui Gulliver”, Gimnaziul „Mihail Sadoveanu” , 

clasa a III-a A, înv. Bahnă Carmen; 

- 27 iunie –„ Luigi Pirandello - scriitor, dramaturg italian - 150 de ani de la 

naştere”, expoziţie de carte; 

- 28 iunie – „Un nume de legendă - Rubens”, 440 de ani de la naştere, expoziţie de 

carte; 

- 6 noiembrie – „Ajută dacă poţi”, întâlnire, în cadrul proiectului,  a elevilor de la 

Colegiul „Anastasie Panu” Huşi şi ai Liceului „Mihail Kogălniceanu” Vaslui; 

- 4 decembrie – „Cezar Petrescu, 125 de ani de la naştere”, expoziţie de carte; 

- 6 decembrie – „Minunata lume a poveştilor” proiect realizat de elevii cls. a II-a 

C, înv. Lupu Angelica Maria şi elevii cls. a III-a B, înv. Dodi Florina Mihaela, de 

la Gimnaziul "Anastasie Panu" Huşi; 

- 6 decembrie – “Voluntar pentru Moş Nicolae”, întâlnire a copiilor voluntari de la 

Colegiul Naţional “Cuza Vodă” cu copiii cu dizabilităţi de la Serviciul Comunitar 

de Asistenţă a Persoanelor cu dizabilităţi Huşi şi instruirea părinţilor acestora de 

către membri ai Complexului de Servicii Comunitare Huşi; 

- 7 decembrie –Vizionare “Tom Degeţel”, clasele I, înv. Busuioc Elena, înv. 

Gheorghiu Mona de la Gimnaziul “Anastasie Panu”; 



- 12 decembrie – “Ai carte, ai parte” au participat elevi ai Colegiului Naţional 

“Cuza Vodă”, prof. Crăsneanu Diana Gabriela; 

- 18 decembrie – “Să-l colindam pe Moş Crăciun”, expoziţie de carte realizată în 

cadrul Sălii de lectură; 

- 21 decembrie – “Lohanul - 10 ani împreună”, activitate realizată de prof. Vicu 

Merlan, redactor şef al revistei, în colaborare cu Biblioteca Mun. “M. Ralea” Huşi. 

Programul artistic a fost susţinut de elevi de la Clubul Elevilor Huşi şi de la Scoala 

cu clasele I-VIII Pădureni; 

- 27 decembrie – “Tudor Vianu -120 de ani de la naştere”, expoziţie de carte; 

- 27 decembrie – “Iacob Negruzzi - 175 de ani de la naştere”, expoziţie de carte. 

- întâlniri lunare ale cenaclului “Ion Alex. Angheluş”; 

- întâlniri lunare ale pensionarilor cu directorul Casei Judeţene de Pensii Vaslui. 

Anul 2018 

- 9 ianuarie – „Ai citit aceste cărţi?”, expoziţie de carte realizată în cadrul Sălii de 

lectură. 

- 15 ianuarie – „Pe urmele lui Eminescu”, activitate realizată de elevii claselor a V-

a A, a VI-a A, a VI-a D de la Gimnaziul „M. Sadoveanu” îndrumaţi de prof. 

Turbatu Dana, prof. Solomon Nicoleta. 

- 15 ianuarie – „Educaţiunea e cultura caracterului, cultura e educaţiunea minţii”- 

Mihai Eminescu, expoziţie de carte. 

- 18 ianuarie – „Ioan Slavici - portret în oglinda timpului”, expoziţie de carte. 

- 1 februarie – „Ştefan Luchian - pictorul plastic al florilor”, expoziţie de carte. 

- 6 februarie  – „Geo Bogza - 110 ani de la naştere”, expoziţie de carte. 

- 8 februarie – „Jules Verne -190 ani de la naştere”, expoziţie de carte. 

- 26 februarie – „Bogdan Petriceicu Haşdeu -180 de ani de la naştere”, expoziţie de 

carte. 

- 5 martie – „Anotimpurile lui Vivaldi”- 340 de ani de la naşterea sa, expoziţie de 

carte. 

- 26 - 30 martie Şcoala Altfel - Colegiul Naţional „Cuza Vodă” Huşi 

- 26 martie – Vizionare „Croitoraşul cel Viteaz”, cls.0 şi grupa mare de la Şcoala 

Gimnazială „Ion Creangă”, înv. Vasiliu Marcica şi Osman Cătălina. 

- 27 martie – Vizionare „Anna Karenina”, cls.a X-a SN1 şi a XI-a SN2 de la 

Colegiul Naţional „Cuza Vodă”, prof. Teclici Daniela. 



- 27 martie – „Centenarul Unirii Basarabiei cu România”, activitate organizată de 

elevii claselor a VI-a B şi a VI-a A de la Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”, 

prof. Guţu Culina şi Brânză Gabriel. 

- 28 martie – Vizionare „Marţianul”, cls. a XII-a MI, cls. a X SN3, cls. a XII-a 

Filo1 de la Colegiul naţional „Cuza Vodă” Huşi, prof. Lungu Daniela. 

- 29 martie – Vizionare „Lista lui Schindler”, cls. a XI-a SN3, a XI-a SS1, prof. 

Teclici Daniela. 

- 30 martie – „Vincent van Gogh -165 de ani de la naşterea sa”, expoziţie de carte. 

- 16 aprilie  - „Henry James (1843 –1916), scriitor, romancier, dramaturg, 

scenarist, critic literar american”, 175 de ani de la naşterea sa, expoziţie de carte. 

- 16 - 20 aprilie – Şcoala Altfel la Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” nr. 1 

Huşi:  

-16 aprilie – Vizionare „Marea Hoinăreală”, cls. a VI-a D, prof. Turbatu Dana, 

Şcoala Gimnazială „M.Sadoveanu” 

- 18 aprilie – Vizionare „Planetele”, „Dinozaurii” şi activitatea cu părinţii „Lectura 

prin puterea exemplului”, cls. a III a B, înv. Radu Nela 

- 19 aprilie – Vizionare „Vulcanii”, „Harap Alb”, cls. a IV-a A, înv. Bahnă Carmen 

- 19 aprilie  - Vizionare „Planetele”, „Antartica”, cls. a III-a D., înv. Covaliu 

Lenuţa 

- 20 aprilie – Vizionare „Chiriţa în Iaşi”, cls. A VI-VIII-a de la Şcoala Arsura. 

- 29 aprilie – Barbu Ştefănescu Delavrancea (1858–1918), prozator, dramaturg, 

gazetar, avocat, orator, 100 de ani de la moartea sa, expoziţie de carte. 

- 9 mai – “George Coşbuc - Dincolo de cuvinte”, 100 de ani de la naştere, 

expoziţie de carte. 

- 9 mai – “Ziua Independenţei Naţionale”, expoziţie de carte realizată în cadrul 

Sălii de lectură. 

- 15 mai – “Nicolae Grigorescu - 180 de ani de la naştere”, expoziţie de carte. 

- 21 - 25 mai – Şcoala Altfel - Colegiul Naţional “D. Cantemir” Huşi: 

- 21 mai – Vizionare “Chiriţa în Iaşi”, cls. a IX-a Resurse Umane, prof. Vârnă 

Gabriela, prof. Alexa Mirela. 

- 22 mai – Vizionare “Marea hoinăreală”, cls. a IX-a Ecolog., prof. Cioarec Aurel, 

prof. Nazare Simona. 

- 22 mai – Vizionare “Globul de cristal”, grupele mică, mijlocie, mare, de la 

Grădiniţa nr. 4 Huşi, ed. Bobârnat Gabriela, ed. Bălţatu Ana Maria, ed. Arhire 

Marilena. 



- 23 mai – “Donând o carte, salvezi planeta”, activitate organizată de elevi de la 

Colegiul Naţional “Cuza Vodă” şi elevi de la Clubul Elevilor Huşi, prof. Mik 

Mihaela, prof. Atasiei Maricica. 

- 25 mai – “Eugen Simion - 85 de ani de la naştere”, expoziţie de carte. 

- 1 iunie – “Zâmbet de copil” expoziţie de carte realizată în cadrul Sălii de lectură. 

- 15 iunie – “I.M. Sadoveanu - 125 de ani de la naştere”, expoziţie de carte. 

- 19 iunie – “George Călinescu - Valori ale culturii naţionale”, expoziţie de carte. 

- 25 iunie – “Al. Odobescu, scriitor, arheolog şi om politic român”, expoziţie de 

carte. 

- 6 iulie – “Guy de Maupassant scriitor, dramaturg, romancier, jurnalist, povestitor 

francez”, expoziţie de carte la 125 de ani de la moartea sa. 

- 13 iulie – “Eugen Lovinescu critic şi istoric literar, teoretician al literaturii, 

memorialist, dramaturg, romancier, nuvelist, critic literar - 75 de ani de eternitate”, 

expoziţie de carte. 

- 25 iulie – “CONTOURUL UNIRII” – proiect organizat de UBIS Club in 

parteneriat cu Helpautism, EduCaB si Ed. Herald; 

- 27 iulie – “Demostene Botez - 125 de ani de la naştere”, expoziţie de carte. 

- 30 iulie – “Emily Brontë - 200 de ani de la naşterea sa”, expoziţie de carte. 

- 8 august – “Michel Zevaco - 100 de ani de la trecerea în eternitate”, expoziţie de 

carte. 

- 21 august – “Dimitrie Cantemir  - cărturar, etnograf, geograf, filozof, istoric, 

lingvist, muzicolog, compozitor”, expoziţie de carte. 

- 24 august –“Constantin Negruzzi comemorat la 150 de ani”, expoziţie de carte. 

- 5 septembrie – “Alexandru Vlahuţă, 160 de ani de la naştere”, expoziţie de carte.  

- 7 septembrie -  “Eugen Barbu, romancier, publicist, pamfletar, scenarist”, 

expoziţie de carte. 

- 13 septembrie – “Edgar Papu, filolog, eseist, critic literar”, expoziţie de carte.  

- 14 septembrie  - “Geo Bogza, scriitor, poet, jurnalist”, expoziţie de carte. 

- 22 septembrie - “Augustin Buzura psihiatru, prozator și eseist român”, expoziţie 

de carte. 

- 10 octombrie – “Lansarea volumelor de-ntâmpinare a centenarului Liceului Cuza 

Vodă” -  S-au lansat  cărțile semnate de huşeanul prof. D.H.C. Petru Ioan: “Liceul 

Cuza Vodă din Huşi, consemnări în prag de centenar”, “Școala literară de la Huşi”, 

“Avataruri ale liceului ca instituție apolinică”. Tot la acest eveniment s-a lansat 

cartea profesorului poet Ion Gheorghe Pricop, “Elegiile albastre” precum şi 



volumul “Alma Mater Hussiensis” – prof. dr. Th. Codreanu si “Colegiul Naţional 

Cuza Vodă – Huşi: 100” – prof. Clit Costin.  Au prezentat alocuţiuni acad. 

Constantin Toma, prof. univ. Petru Ioan, prof. dr. Teodor Codreanu, scriitor și 

critic literar, prof. Costin Clit, prof. Lina Codreanu. 

- 19 octombrie – “Dumitru Almaş - 110 de la naştere”, expoziţie de carte. 

-19 octombrie – lansări de carte: volumele “Răsfrângeri critice” – prof. Lina 

Codreanu şi “Poetical bridges – Poduri lirice”, vol. II – Valentina Teclici; 

- 24 octombrie – “Dimitrie Gusti - 200 ani de la naştere”, expoziţie de carte. 

- 24, 25, 26 octombrie – Cursuri de consiliere profesională cu copii defavorizaţi – 

“LaTINEriEstePuterea” – program implementat de organizaţia The Social 

Incubator în colaborare cu Coca-Cola HBC Romania. 

- 29 octombrie  – “Ivan Turgheniev, sciitor, poet, romancier, dramaturg”, 200 de 

ani de la naştere, expoziţie de carte. 

- 30 octombrie – “Duiliu Zamfirescu, scriitor, 160 de ani de la naştere”, expoziţie 

de carte. 

- 7 noiembrie – “Albert Camus, romancier, dramaturg, filozof francez”, expoziţie 

de carte. 

- 9 noiembrie – Expoziţie de pictură cu vânzare în scop caritabil 

- 15 noiembrie – “Emil Racoviţă savant, explorator, speolog, biolog român, 

fondatorul biospeologiei; academician”, expoziţie de carte. 

- 21 noiembrie – “Eugen Tudoran, 100 de ani de la naştere”, expoziţie de carte. 

- 22 noiembrie  – “Municipiul Huşi în anul Centenarului”, concurs pe teme 

istorice, prezentări PowerPoint; organizat în colaborare cu Clubul Rotary Husi; au 

participat elevi ai colegiilor şi şcolilor din municipiu. 

- 24 noiembrie – lansări de carte: “Haiga” şi “Sera de suflete” – Eugenia Faraon şi 

“Destinul”, “Meandrele seducţiei” – prof. Constantin Parfene. 

- 3 decembrie – “România, Marea Unire”, expoziţie de carte. 

- 5 decembrie – Vizionare “Marţianul”, elevii cls. a VIII-a, de la Şcoala “Anastasie 

Panu” , prof. Ghercu Florentina. 

- 7 decembrie  – “ Colinde, colinde…”, program artistic prezentat de elevi ai 

claselor a II - a şi a III - a, înv. Hoha Nicoleta şi Busuioc Elena, Gimnaziul “A. 

Panu”  Huşi. 

- 19 decembrie  – “100 de ani, 100 de autori, 100 de documente”, manifestare 

organizată de Biblioteca Judeţeană “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, Consiliul 

Judeţean Vaslui şi Biblioteca Municipală Huşi. 



 

Anul 2019 

- 15 ianuarie – „Mihai Eminescu - ziditorul limbii române”, expoziţie de carte. 

- 23 ianuarie – „Victor Eftimiu - dramaturg, eseist, povestitor, scriitor, traducător”- 

130 de ani de la naştere, expoziţie de carte. 

- 25 ianuarie – „24 ianuarie 1859 - Unirea Principatelor”, expoziţie de carte. 

- 1 februarie – „Lucian Grigorescu - 125 de ani de la naştere”, expoziţie de carte. 

- 12 februarie – „Otilia Cazimir - poetă, prozatoare, traducătoare - 125 de ani de la 

naştere”, expoziţie de carte. 

- 14 februarie – „Leoaică tânără iubirea”, expoziţie de carte. 

- 20 februarie – „Eugen Barbu, jurnalist, scriitor, romancier, publicist, pamfletar”, 

expoziţie de carte. 

- 14 martie – „Alexandru Macedonski poet, prozator, eseist” - 165 de ani de la 

naştere, expoziţie de carte. 

- 18 martie – „Aleccu Russo, prozator, eseist” - 200 ani de la naştere, expoziţie de 

carte. 

- 25 martie – „Hrăneşte-te sănătos!”, expoziţie de carte realizată în cadrul sălii de 

lectură. 

- 6 aprilie – „Omagiu - 75 de ani, Ion Gheorghe Pricop” şi lansarea  nr. 1/2019 al 

Revistei „Liter-Club”, moderator Th. Codreanu.  

- 6 aprilie – „Omagiu - 75 de ani, Ion Gheorghe Pricop”, expoziţie de carte. 

- 9 aprilie – „Camil Petrescu - 125 de ani de la naştere”, expoziţie de carte. 

- 16 aprilie – „Anatol France - 175 de ani de la naştere”, expoziţie de carte. 

- 16 aprilie – „Gala Galaction - 140 ani de la naştere”, expoziţie de carte. 

- 23 aprilie –„Gib I. Mihăescu - dramaturg, nuvelist, prozator, scriitor”, expoziţie 

de carte. 

- 10 iunie – „În lumea cărţilor”, seminar, au participat elevi ai claselor a X-a şi a 

XI-a Filo de la Seminarul „Ioan Gură de Aur” îndrumaţi de prof. Giosu Georgeta. 

- 17 mai – „Balzac - în căutarea absolutului”, expoziţie de carte. 

- 27 - 31 mai – Şcoala Altfel, vizionări : „Amurg”, „Twilight”, „Luna Noua”, 

„Amurg”, „Schimbul”, au participat elevii ai Colegiului Naţional „Cuza Vodă”, 

clasele a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a, coordonaţi de prof. Teclici, prof. Lungu. 

- 6 iunie – „Pictori celebri”, expoziţie de albume noi realizată în cadrul Sălii de 

lectură. 



- 18 iunie – „George Călinescu - spectacolul personalităţii”, expoziţie de carte. 

- 24 iunie – „Al. Odobescu - 125 de ani de la naştere”, expoziţie de carte. 

- 28 iunie – „Nicolae Bălcescu - Opera. Omul. Epoca”, 200 ani de la naştere, 

expoziţie de carte. 

- 12 iulie – „I. Constantin Noica, filosof, poet, eseist, publicist, scriitor “, 110 ani 

de la naştere, expoziţie de carte. 

- 30 iulie – “Alexandru O. Teodoreanu (Păstorel), poet și prozator “, 125 de ani de 

la naștere, expoziţie de carte. 

- 9 august – “Panait Istrati - Tipologie narativă”, expoziţie de carte la 135 de ani de 

la naştere. 

- 16 august – “Mihai Ralea, filosof, sociolog, eseist, diplomat – 55 de ani de  

eternitate”, expoziţie de carte. 

- 28 august – “Johann Wolfgang von Goethe, poet, dramaturg și prozator german”, 

270 de ani de la naștere, expoziţie de carte. 

- 2 septembrie – “Liviu Rebreanu - sărbătoarea operei”, expoziţie de carte. 

- 6 septembrie – “Nicolae  Filimon, prozator și publicist”, 200 de ani de la naștere, 

expoziţie de carte. 

- 11 octombrie – “Alexandru Zub - istoric, sărbătorit la 85 de ani“, expoziţie de 

carte. 

- 15 octombrie – “Nietzsche - viaţa şi filosofia sa”, expoziţie de carte. 

- 19 octombrie – Lansarea cărţii “Ceva din noi” a poetului Marian Simileanu, a 

prezentat prof. Th. Codreanu. 

- 21 octombrie – “ Valentin Silvestru, teatrolog, prozator, dramaturg “, 95 ani de la 

naştere, expoziţie de carte. 

- 13 noiembrie – Vizionare “Croitoraşul cel Viteaz”, grupa mare de la Grădiniţa cu 

Program Prelungit nr. 2, coordonaţi de doamnele educatoare Osman Cătălina şi 

Caţichi Cristina. 

- 22 noiembrie – “Vasile Voiculescu - scriitorul martir”, expoziţie de carte. 

- 23 noiembrie – Lansarea cărţilor „Lina Codreanu 70. Semnale critice”, „Costache 

Olăreanu arhitecturi ludice”, „Profil aniversar”, expoziţie de carte. 

- 25 noiembrie – “Nicolae Manolescu: de la cronica literară la istoria critică”, 

expoziţie de carte. 

- 1 decembrie – “Ziua Naţională a României”, expoziţie de carte. 

- 5 decembrie – “În aşteptarea lui Moş Nicolae” elevii clasei  I de la Şcoala nr. 1 

“M. Sadoveanu”, înv. Bahnă Carmen, au susţinut un program de colinde şi urături. 



- 12 decembrie – „Omagiu bibliotecarului Constantin Donose”. Sala de lectură a 

Bibliotecii a primit numele celui care a fost bibliotecar C-tin Donose. 

Prieteni, colaboratori, colegi, foşti cititori au adus un omagiu memoriei celui pe 

care l-am comemorat. 

- 16 decembrie – „E vremea colindelor”, expoziţie de carte. 

- 18 decembrie – „Lohanul - 50”, aniversarea revistei la apariţia numărului 50, 

lansarea „Magazinului AstronomicVega”, a numărului din decembrie a Revistei 

„Pădurenii”. Manifesterea a fost moderată de Prof. Vicu Merlan. Au luat parte 

prof. şi colaboratori, au fost inmânate diplome de excelenţă şi au susţinut programe 

artistice elevi de la Grupul Şcolar Pădureni, Grupul de muzică folk de la Clubul 

Elevilor Huşi. 

- 20 decembrie – “Voltaire (Franҫois-Marie Arrouet), poet, dramaturg, eseist, 

romancier, istoric, filosof “, 325 de ani de la naștere, expoziţie de carte. 

   

Anul 2020 

- 6 ianuarie – „Petre Ispirescu – folclorist, scriitor, povestitor” – 190 de ani de la 

naştere, expoziţie de carte; 

- 15 ianuarie – „M. Eminescu – poetul nepereche al neamului românesc” – 170 de 

ani de la naştere, expoziţie de carte; 

- 15 ianuarie – „Eminescu – legendă şi adevăr” – recitări de poezii (clasa I C de la 

Gimnaziul „A. Panu” Huşi, înv. Marta Alina), vizionare basm „Făt Frumos din 

lacrimă”; clasa a V-a C, Şcoala nr. 1 „M. Sadoveanu” Huşi, prof. Solomon N. şi 

Turbatu D. – simpozion literar şi vizionare film „Un bulgăre de humă”; 

- 20 ianuarie – „Enciclopedii pentru toţi”, expoziţie de carte nou intrată în 

bibliotecă; 

- 29 ianuarie – „Anton Cehov – scriitor şi dramaturg rus”, 160 de ani de la naştere; 

- 7 februarie – „Sinclair Lewis, laureat al Premiului Nobel  – 135 de ani de la 

naştere”; 

- 10 februarie – „Boris Pasternak – 130 de ani de la naştere”; 

- 14 februarie – „Grigore Vieru – Când sunt adevăraţi, poeţii nu au moarte”; 

- 22 februarie – „Grigore Alexandrescu – poet şi fabulist” -  210 de ani de la 

naştere; 

- 10 martie – „Lectura ca abilitate de viaţă”, clasa a X-a Filologie, Seminarul „Sf. 

Ioan Gură de Aur” Huşi, prof. Georgeta Giosu 



- 18 martie – „Ioan Barbu – 125 de ani de la naştere”; 

- 20 martie – „A.I.Cuza – Principele României Mari”; 

- 25 martie – „Mateiu Caragiale – 135 de ani de la naştere”; 

- 22 mai – „Victor Hugo – 135 de ani de la naştere”; 

- 25 mai – „Tudor Arghezi – Prozator, eseist român”; 

- 5 iunie – „Thomas Mann – 145 de ani de la naştere”; 

- 19 iunie – „Jean Paul Sartre – scriitor, filosof francez”; 

- 29 iunie – „Antoine de Saint Exupery – romancier, eseist francez”; 

- 9 iulie – „Alexandru Graur – 120 de ani de la naştere”; 

- 27 iulie – „Andre Maurois – 135 de ani de la naştere”; 

- 29 iulie – „Valori ale culturii naţionale – V.I.Popa”; 

- 5 august – „Guy de Maupassant – 170 de ani de la naştere”; 

- 20 august – „Zoe Dumitrescu Buşulenga – 100 de ani de la naştere”; 

- 24 august – „Ion Budai Deleanu – 200 de ani de eternitate”; 

- 11 septembrie – „D.H. Lawrence – 135 de ani de la naştere”; 

- 15 septembrie – „De ce mai citim Agatha Christie”; 

- 2 octombrie – „Paul Goma – 85 de ani de la naştere”; 

- 5 octombrie – „Serghei Esenin – 125 de ani de la naştere”; 

- 12 octombrie – „St.O.Iosif – 145 de ani de la naştere”; 

- 13 octombrie – „Francois Mauriac – 135 de ani de la naştere”; 

- 5 noiembrie – „M. Sadoveanu – romancier, nuvelist, prozator”; 

- 24 noiembrie – „Alexandru Macedonski – poet, prozator”; 

- 27 noiembrie – „Liviu Rebreanu – 135 de ani de la naştere”; 

- 28 noiembrie – „Mark Twain – 185 de ani de la naştere”; 

- 2 decembrie – „Nicolae Labiş – poezie şi zbucium”; 

- 16 decembrie – „Jane Austen – 245 de ani de la naştere”; 

- 29 decembrie – „J. R. Kipling – 155 de ani de la naştere”. 

 

Anul 2021 

 

- 6 ianuarie – „Ion Minulescu - strofe pentru toată lumea”, expoziţie de carte la 140 

de ani de la naştere. 

- 12 ianuarie – „Jack London – 145 ani de la naştere”, expoziţie de carte. 

- 15 ianuarie –„Mihai Eminescu, secretele geniului”, expoziţie de carte. 



- 26 ianuarie –„La pas pe meleaguri vasluiene”, expoziţie şi întâlnire cu autori 

locali. Au participat Th. Codreanu, Lina Codreanu, Petruş Andrei, pr. Miron 

Marcel, bibliotecar Mihaela Trifan de la Biblioteca „N.Milescu Spătarul”  Huşi 

Vaslui. 

- 28 ianuarie –„Ismail Kadare, scriitor albanez”, 85 de ani de la naştere, expoziţie 

de carte. 

- 29 ianuarie - Romain Rolland, scriitor, dramaturg, premiat cu premiul Nobel 

pentru Literatură, 155 de ani de la naştere, expoziţie de carte. 

- 19 februarie – „Constantin Brâncuși - Sculptorul sufletului românesc”, expoziție 

de carte la 145 de ani de la naștere. 

- 26 februarie – Marin Sorescu, poet, prozator, dramaturg, 85 de ani de la naştere, 

expoziție de carte. 

- 1 martie – „De mărțișor”, confecționarea de mărțișoare și oferirea lor hușenilor. 

- 3 martie – „Mama prin ochi de copil”, concurs de lucrări plastice (desene, 

felicitări, mărțișoare). Au participat copii de la Grădiniţa P.N. Fundătura, com. 

Arsura, de la cls. a II-a C, înv. Marta Alina, cls. a III-a, înv. Moroşanu Livia de la 

Gimnaziul "Anastasie Panu",  de la Grădiniţa cu P.P. nr. 10 Huşi, Grădiniţa cu P. 

P. nr. 1 Huşi, alți mici cititori ai Bibliotecii. 

- 20 martie – George Topârceanu - poet, prozator, memorialist, publicist și 

traducător român,135 de ani de la naștere , expoziție de carte. 

- 23 martie - Roger Martin du Gard,  scriitor francez, laureat al Premiului Nobel 

pentru Literatură ,140 de ani naștere, expoziție de carte. 

- 30 martie - Francisco Jose de Goya, pictor și creator de gravuri  spaniol - 275 de 

ani de la naștere, expoziție . 

- 31 martie - Ion Pillat, poet, eseist, traducător, 130 de ani de la naștere . 

- 31 martie - René Descartes , filozof, matematician, fiziolog francez, 425 de ani de 

la naștere , expoziție de carte. 

- 1 aprilie - „Amintiri despre  Octavian Goga”, expoziție de carte la 140 ani de la 

naștere. 

- 9 aprilie - „Ce vine din spirit e mai intens decât ce vine din materie”- Charles 

Baudelaire. Expoziție de carte la 200 de ani de la naștere. 

- 13 aprilie - „Nicolae Tonitza, pictor și grafician ”, expoziție de carte la 135 ani de 

la naștere. 

- 19 aprilie - „Ovid Densuşianu  filolog, lingvist, folclorist, istoric literar și poet ”, 

175 ani de la naștere, expoziție de carte. 



- 5 mai - „Henryk Sienkiewicz romancier și nuvelist”, 175 de ani de la naștere, 

expoziție de carte. 

- 7 mai - „Rabindranath Tagore filosof și scriitor indian”, 160 de ani de la naștere, 

expoziție de carte. 

- 14 mai - „Mihail Bulgakov romancier și dramaturg”, 130 de ani de la naștere, 

expoziție de carte. 

- 24 mai - „Concepția despre artă și literatură a lui Garabet Ibrăileanu”, expoziție 

de carte la 150 de ani de la naștere. 

- 2 iunie - „Când nu scriu, nici nu ştiu pentru ce trăiesc.”- Mircea Cărtărescu, 

expoziție la 65 de ani de la naștere. 

- 4 iunie- „Nicolae Iorga, o viață pentru neamul românesc”, expoziție de carte. 

- 7 iunie - „Dascăl printre  cărți” , omagiu și recunoștință dascălilor hușeni ieșiți la 

pensie. Au participat d-nul primar ing. Ioan Ciupilan, prof. Th. Codreanu, dascăli 

hușeni. S-au acordat diplome pentru întreaga activitate. 

- 10 iunie - „Lectura, iată învăţătura cea mai bună”- Aleksandr Pușkin 

- 15 iunie -„Rembrandt - umbrele genialității”, expoziție de carte la 415 ani de la 

naștere. 

- 23 iunie - „Dacia Esoterică. Simboluri, legende și tradiții” de Vicu Merlan. La 

lansare au participat prof. universitari de la Univ. A. I. Cuza Iași, prof. pensionari  

de la Liceul Răducăneni, autori locali și din jud. Iași. 

- 8 iulie - „Drumuri prin memorie - Octavian Paler”, 95 de ani de la naștere, 

expoziție de carte. 

- 8 iulie - „ Jean de La Fontaine, poet și fabulist francez”- 400 ani de la naștere, 

expoziție de carte. 

- 10 iulie - „Proust - amintiri consemnate”, expoziție de carte la 150 de ani de la 

naștere. 

- 14 iulie - „Vasile Alecsandri, poet, prozator, dramaturg și om politic ”, expoziție 

de carte la 200 de ani de la naștere. 

- 18 iulie -„ William Makepeace Thackeray, romancier englez”, expoziție de carte 

la 210 ani de la naștere.  

- 19 iulie „ A. Joseph Cronin, romancier ”-125 de la naștere, expoziție de carte. 

- între 21-22 iulie a avut loc prima ediţie a Şcolii de vară de astronomie în 

colaborare cu Astroclubul “Vega” Huşi, Muzeul “Vasile Pârvan” Bârlad şi 

Facultatea de Geologie din cadrul Universităţii “A. I. Cuza” Iaşi, care a constat în 



sesiuni ştiinţifice (prezentări, discuţii) şi, de la ora 21:30 a avut loc observarea 

principalelor corpuri cereşti. 

- pe toată durata lunii august s-a desfăşurat proiectul “Cinemateca de vacanţă la 

bibliotecă”. 

 

F. Previzionarea evolutiei economioc-financiare a institutiei, cu o estimare a 

resurselor ce ar trebui alocate de catre autoritate 

În perioada raportată au fost achiziţionate 40 de scaune necesare pentru 

desfăşurarea activităţilor, mobilier (8 birouri) pentru sala de lectură, perdele şi 

draperii pentru toată instituţia, au fost dotaţi corespunzător cei trei hidranţi din 

interiorul bibliotecii şi s-a efectuat verificarea periodică a acestora. În anul 2020, în 

perioada 15 martie – 15 mai, activitatea cu publicul a fost suspendată, datorită 

situaţiei epidemiologice, perioadă care a fost folosită pentru igienizarea spaţiului 

(curăţenie, spălat mochete şi perdele), reorganizarea fondului de carte din toate 

cele trei depozite şi din sălile cu acces liber la raft. 

 

Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare 

Anul 2022 2023 2024 2025 2026 

PERSONAL      

Nr. de personal, din care 11 12 12 12 12 

-personal de specialitate 9 9 9 9 9 

-personal administrative 1 1 1 1 1 

-personal de întreţinere 1 2 2 2 2 

 

 

Anul 2022 2023 2024 2025 2026 

TOTAL lei (mii lei)      

Cheltuieli de personal 850 950 950 950 950 

Cheltuieli materiale 80 80 90 90 90 

Achiziţie documente 35 35 40 40 50 

 



Criterii de performanţă pentru următoarea perioadă de raportare 

Anul 2022 2023 2024 2025 2026 

1.Achiziţie documente 

specifice 

2500 3000 3500 4000 4500 

2.Număr utilizatori activi 2000 2200 2400 2600 2800 

3.Frecvenţă  11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 

4.Număr publicaţii 

consultate 

25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 

5.Expoziţii 50 50 50 50 50 

6.Manifestări culturale 

specifice 

20 20 20 20 20 

7.Număr apariţii în presă 10 10 10 10 10 

8.Număr proiecte proprii 

desfăşurate 

7 7 10 12 15 

9.Număr proiecte în 

parteneriat 

10 12 14 16 18 

10.Realizarea unor studii 

vizând cunoaşterea 

categoriilor de utilizatori 

2 2 3 2 2 

11.Perfecţionarea 

personalului 

2 2 2 2 2 

 

 

Număr de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă de management 

 

Nr.crt. Programul Tip de 

proiect 

Nr. de 

proiecte/activităţi 

estimate în anul 

2022 

Investiţie 

în proiecte 

estimate în 

2022 

Nr. 

beneficiari 

estimaţi 

1. Memorie şi 

cunoaştere 

locală 

Mari    

Medii    

Mici  20 activităţi 500 lei 700 

2. Manifestări, 

evenimente 

culturale 

Mari    

Medii    

Mici  40 activităţi 1000 lei 1500 

3. Completarea 

colecţiilor şi a 

Mari    

Medii 1 program 30.000 lei 2500 



bazei materiale Mici     

4. Programul 

expoziţional, 

activităţi 

Mari    

Medii    

Mici  50 expoziţii 250 lei 2500 

5. Promovarea 

imaginii. 

materiale 

Mari    

Medii 20 acţiuni 1000 lei comunitate 

Mici     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manager, 

        Jr. Alina-Cipriana Tudose 

 

 


