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 Prezentul raport a fost elaborat pentru evaluarea activitatii managerului 

Bibliotecii Municipale “M. Ralea” Husi, institutie de cultura aflata in subordinea 

Consiliului Local Husi si sub coordonarea metodologica a Bibliotecii Judetene “N. 

Milescu Spatarul” Vaslui. 

 A. Evolutia institutiei in raport cu mediul in care isi desfasoara 

activitatea si in raport cu sistemul institutional existent 

A.1. Prezentarea succinta a colaborarii cu institutii si organizatii care se adreseaza 

aceleiasi comunitati 

In perioada evaluata (anul 2017), Biblioteca Municipala “Mihai Ralea” Husi a 

colaborat cu urmatoarele institutii: 

- autoritati publice si alte institutii: Consiliul Local Husi, Primaria Mun. Husi, 

Politia Municipiului Husi, Cercul Militar Husi, Centrul pentru Recuperarea 

Persoanelor cu Handicap Husi, Serviciul Comunitar de Asistenta a Persoanelor cu 

Dizabilitati Husi, Biblioteca Judeteana “N. Milescu Spatarul” Vaslui, Biblioteca 

Municipala “Stroe Belloescu” Barlad, Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui, Casa 

Corpului Didactic Vaslui, Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Husi, Casa 

Judeteana de Pensii Vaslui; 
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- institutii de cultura: Casa de Cultura “Al. Giugaru” Husi, Clubul Elevilor Husi; 

- institutii neguvernamentale: Fundatia “Star of Hope”, Clubul “Kiwanis”, 

Congregatia Surorilor Franciscane, Clubul “Rotary” Husi, Asociatia “Solidar” 

Husi, Asociatia “Pro  Basarabia si Bucovina” – filiala Husi, Asociatia Culturala 

“Luna Albastra” Husi; 

- licee, scoli si gradinite: Colegiul National “Cuza Voda” Husi, Colegiul “Dimitrie 

Cantemir” Husi, Seminarul Teologic “Sf. Ioan Gura de Aur” Husi, Liceul 

Tehnologic “Ioan Corivan” Husi, toate scolile gimnaziale si gradinitele din 

municipiu. 

A.2. Analixa mediului intern si extern, puncte tari, puncte slabe, oportunitati, 

amenintari 

Analiza SWOT pune in lumina punctele tari si slabe ale bibliotecii municipale, 

asociate cu oportunitatile si amenintarile existente la acest moment. Punctele tari si 

punctele slabe se refera la serviciile oferite de biblioteca, la calitatile intrinseci ale 

acestora, precum si la resursele umane, materiale si financiare ale bibliotecii 

(factorii interni), in timp ce oportunitatile si amenintarile analizeaza mediul 

exterior (factorii externi). Analiza SWOT implica intelegerea si analizarea 

punctelor tari si a celor slabe, precum si identificarea aspectelor care ar putea 

favoriza sau ameninta viabilitatea acestora. In acest fel, se vor putea valorifica la 

maxim punctele forte, se vor rezolva deficientele, se vor valorifica ocaziile 

favorabile si se vor lua masuri de diminuare a riscurilor. 

MEDIUL INTERN 

PUNCTE TARI – AVANTAJE PUNCTE SLABE - DEZAVANTAJE 

-Biblioteca mun. Husi beneficiaza de un 

spatiu generos si modern, suficient 

pentru desfasurarea activitatilor 

specifice institutiei; 

-Institutia functioneaza in doua sectii: 

sectia pentru adulti si sectia pentru 

copii; 

-Amplasarea bibliotecii este una 

centrala; 

-Biblioteca beneficiază de mobilier 

-In ciuda achizitiilor de carte din ultimii 

ani, colectiile bibliotecii municipale sunt 

inca invechite; 

-Dotarile, in special de mobilier sunt 

invechite, existand elemente chiar mai 

vechi de 20 de ani, structura 

mobilierului neputand fi utilizata in 

prezentarea de noi suporturi 

informationale; 

-Numarul insuficient de rafturi in 



astfel încat sa poata stoca documente 

pentru a permite utilizatorului acces la 

acestea; 

-Colectia de documente de biblioteca pe 

care Biblioteca Municipala Husi le 

detine este de 128.329 unitati de 

inventar; 

-Biblioteca este inclusa in programul 

national BIBLIONET si beneficiaza de 

conexiune internet in intreg spatial. De 

asemenea, beneficiaza de echipamente 

multimedia si aplicatii software. 

Dispune de 12 calculatoare cu internet 

gratuit pentru utilizatori (8 – sectia 

adulti, 4 – sectia copii) – pentru 

informare, documentare si recreere. Se 

ofera acces gratuit la internet, indrumare 

in utilizarea calculatorului si ajutor in 

demersul utilizatorului de a gasi o 

anumita informatie, la care se adauga si 

suport in comunicarea online; 

-Biblioteca ofera servicii de informare si 

recreere pe categorii de varsta ori 

preocupare; 

 -Personalul bibliotecii este calificat, in 

intregime, toti bibliotecarii urmand 

cursuri de calificare/perfectionare in 

meseria de bibliotecar. 

-Bugetul institutiei este asigurat de catre 

Consiliul Local Husi si asigura integral 

cheltuielile de salarizare si functionare a 

institutiei. 

depozitele de carte; 

-Nu s-a reusit crearea unei pagini web a 

bibliotecii, din lipsa fondurilor, 

promovarea serviciilor institutiei 

facandu-se pe site-urile de socializare; 

-Biblioteca nu este vazuta ca o prioritate 

a dezvoltarii locale; 

-Mediul de afaceri are o implicare 

redusa in sustinerea activitatilor 

culturale realizate de biblioteca. 

 

MEDIUL EXTERN 

OPORTUNITATI PERICOLE 

-O imagine buna in randul comunitatii 

locale, biblioteca fiind locul unde se 

poate consuma cultura cel mai bine, 

majoritatea populatiei considerand ca 

biblioteca este necesara in viata unei 

comunitati; 

-Insuficienta constientizare de catre 

administratia locala si comunitate ca 

biblioteca publica are un rol de centru 

cultural, centru de informare, centru de 

educatie; 

-Surse alternative de informare: Internet, 



-Impunerea ca principal furnizor si 

integrator de educatie non-formala, 81% 

din utilizatorii bibliotecii rezolvand o 

problema personala prin intermediul 

acesteia; 

-Conlucrarea cu sistemul de invatamant 

in vederea derularii de programe in 

parteneriat; 

-Asigurarea comunicarii directe dintre 

persoanele ramase la domiciliu si cele 

care au ales o forma de migratie in 

cautarea unui loc de munca in 

strainatate; 

-Crearea de medii creative pentru 

grupurile de utilizatori ce au ales ca loc 

de intalnire biblioteca publica; 

-Utilizarea, in cadrul activitatilor 

nespecifice de biblioteca, a persoanelor 

dispuse sa voluntarieze in sprijinul 

comunitatii locale. 

 

radio, TV; 

 

-Asocierea in mentalul colectiv a ideii 

ca biblioteca este exclusiv locul unde se 

citeste, coroborat cu dezinteresul pentru 

lectura, conduce la o scadere a 

interesului pentru biblioteca publica; 

-Intarzieri in dotarea cu mobilier si cu 

echipamente, avansul tehnologic cerand 

solicitari permanente pentru mentinerea 

la zi a infrastructurii. 

 

 

A.3. Evolutia imaginii existente si masuri luate pentru imbunatatirea acesteia 

Biblioteca a incetat sa mai fie un depozit inert de documente, singurul serviciu 

oferit utilizatorilor fiind imprumutul de carte. Biblioteca este poarta locala de acces 

la informatie si ofera utilizatorilor conditiile de baza pentru invatarea pe tot 

parcursul vietii, pentru castigarea independentei in luarea deciziilor si pentru 

dezvoltarea culturala.  

 Biblioteca municipala Husi este centru local al informarii, care faciliteaza 

accesul utilizatorilor sai la orice fel de cunoastere si informatie. Este o forta vie in 

serviciul educatiei, culturii si informarii, ca agent esential in incurajarea 

progresului social, prin actiunea sa asupra spiritului oamenilor, acestia beneficiind 

de gratuitatea folosirii colectiilor fara nici un fel de restrictie, indiferent de varsta, 

profesie, religie, pregatire culturala. 



 In centrul serviciilor bibliotecii municipale sunt unele misiuni-cheie 

referitoare la informare, educatie si cultura: 

- crearea si intarirea deprinderilor de lectura la copii, incepand de la varste fragede 

(concretizat prin vizitele efectuate in gradinitele din municipiu pentru a le prezenta 

prescolarilor ultimele achizitii de carte de la sectia copii); 

- sustinerea educatiei individuale la toate nivelurile; 

- oferirea de posibilitati pentru dezvoltarea imaginatiei si creativitatii personale 

(Clubul Chitibus – ateliere handmade, aflat deja la al cincilea an de existenta, 

cursuri foto, “Atelierele copilariei” – ateliere de lucru pentru copiii pana in 14 ani, 

desfasurate in fiecare zi de marti, miercuri si joi, Clubul de limba franceza “Sissy” 

– in fiecare zi de vineri, sambata si duminica); 

- promovarea valorilor locale (expozitii, simpozioane, intalniri directe); 

- asigurarea accesului cetatenilor la toate tipurile de informatii (proiectul 

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

cu Handicap Husi, prin care batranii din centru sunt vizitati periodic de 

bibliotecari, devenind utilizatori ai bibliotecii, procesul de imprumut bibliotecar 

fiind realizat prin intermediul bibliotecarilor). 

- facilitatea deprinderii abilitatilor informationale si de operare a calculatorului (in 

cadrul celor doua Centre de Internet pentru Public). 

A.4. Masuri luate pentru cunoasterea categoriilor de beneficiari 

Pentru a cunoaste beneficiarii existenti si cei potentiali ai Bibliotecii “M. Ralea” 

Husi au fost intreprinse urmatoarele: 

a) observatia directa – exersata in procesul comunicarii directe utilizator-

bibliotecar; 

b) interviul de referinta – prin acest tip de comunicare se obtin informatii care 

contureaza profilul individual al utilizatorului si nevoile sale de informare; 

c) rapoartele statistice – acestea ofera informatii asupra structurii si marimii 

categoriilor dupa statutul ocupational, varsta, studii, sex si asupra preferintelor de 



lectura pentru documente, dupa continut (domeniul al cunoasterii) sau tip de obiect 

(pe suport traditional sau electronic); 

d) chestionarul – prin aceasta metoda bibliotecarul ia cunostinta de necesitatile 

culturale ale comunitatii. 

A.4. Grupurile tinta ale activitatilor institutiei 

In general, activitatile desfasurate de catre Biblioteca Municipala Husi incearca sa 

acopere toate categoriile de varsta: prescolari, elevi, studenti, angajati, pensionari. 

Este adevarat, ca in ultimii ani, din dorinta de a atrage cat mai multi copii catre 

biblioteca si pentru a ne ralia cerintelor lor, biblioteca si-a indreptat foarte mult 

atentia catre prescolari si scolari, prin cluburi (Chitibus, Biblioteen, Clubul 

“Sissy”), ateliere de lucru (Atelierele copilariei), biblioteca de vacanta. 

A.6. Profilul beneficiarului actual 

Intre beneficiarii institutiei noastre se pot numara cele mai diverse categorii 

socioprofesionale si de varsta. Sunt cerute mai ales cursurile de limbi straine si de 

initiere in utilizarea calculatorului. 

Statistica utilizatori: 

- inscrisi in anul 2017 - 549 

- reinscrisi - 2148 

- frecventa – 12.638 

- numar documente difuzate (imprumut la domiciliu in cele doua sectii si sala de 

lectura) – 24.134 

- numar participanti la evenimente culturale – 1646 

B. Evolutia profesionala a institutiei si propuneri pentru imbunatatirea acesteia 

Intreaga activitate a Bibliotecii Municipale “M. Ralea” Husi a urmarit sa 

corespunda politicilor culturale la nivel national, precum si strategiei culturale 

locale. 



Au fost organizate si prelucrate toate documentele intrate in biblioteca pe parcursul 

anului 2017 (118 volume). 

Planul anual de achizitie a documentelor a avut in vedere structura colectiilor deja 

constituite, relatia directa dintre cerintele publicului si resursele financiare alocate. 

Documentele care au facut obiectul completarii colectiilor au fost prelucrate din 

punct de vedere biblioteconomic si inscrise in evidenta individuala si globala. 

Activitatea institutiei privind serviciile pentru utilizatori si atragerea spre 

informatii, studiu si lectura se concretizeaza, pentru perioada evaluata, prin 

urmatorii indicatori: 

1. Numar de vizite la biblioteca (frecventa) – 12.638 

2. Numar de utilizatori inscrisi – 549 

3. Numar de documente consultate – 24.134 

4. Total documente intrate – 118 

5. Documente existente in colectiile institutiei – 128.329 

6. Numar total de activitati culturale – 21 

7. Numar de participanti la activitatile culturale – 1.646 

8. Numar de expozitii realizate –12 

9. Numar voluntari – 17 

Evidenta utilizatorilor dupa statutul ocupational: 

- Profesii intelectuale - 14        

- Tehnicieni, maistri - 4  

- Muncitori - 6    

- Elevi - 489    

- Studenti - 5    



- Pensionari - 5    

- Casnice - 1    

- Someri - 4    

- Alte categorii - 7   

Activitati de animatie culturala 

Expozitii (carte, pictura) – 12 

Numar de participanti la activitati de animatie culturala – 1.646. 

In perioada mai – octombrie 2017, a fost desfasurat inventarul fondului de carte 

apartinand Bibliotecii Municipale M. Ralea, conform Legii 334/2002 actualizata, 

care la art.40. alin.8, lit.d prevede ca: “fondul cuprins intre 100.001-1.000.000 de 

unitati de biblioteca se inventariaza o data la 10 ani”. 

Pentru perioada urmatoare ne propunem atragerea unui numar mai mare de 

participanti la activitatile organizate de biblioteca (cu precadere, persoane in 

varsta), precum si achizitia mai consistenta de documente pentru a veni in 

intampinarea cerintelor utilizatorilor. 

C. Organizarea, functionarea institutiei 

Biblioteca Municipala “M. Ralea” Husi are Regulament propriu de organizare si 

functionare, actualizat anual si aprobat de Consiliul Local Husi, precum si un 

Regulament de ordine interioara si un Cod de etica, toate documentele fiind aduse 

la cunostinta angajatilor. De asemenea, prevederile acestor documente referitoare 

la utilizatori sunt aduse la cunostinta acestora, prin afisare la sediul institutiei. 

Institutia functioneaza pe mai multe servicii: 

Sectia pentru adulti este compusa din: 

- imprumut la domiciliu; 

- sala de lectura; 

- centrul de internet pentru public; 



- catalogare, clasificare si conservarea colectiilor; 

- legatorie; 

- financiar. 

Sectia pentru copii: 

-imprumut la domiciliu si sala de lectura; 

- centrul de internet pentru public. 

La nivelul institutiei functioneaza un consiliu stiintific, compus din personalitati 

culturale ale orasului. Acest consiliu se intalneste lunar sau ori de cate ori este 

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

in legatura cu activitatile ce se vor desfasura. 

In perioada evaluata, au fost promovati in grad profesional, ca urmare a indeplinirii 

conditiilor prevazute de lege, urmatorii angajati: 

- iulie 2017 – Iosub Ovidiu (de la gradul I la gradul IA),  

- octombrie 2017 – Bogdan Carmen (de la treapta II la treapta I)  

In iunie 2017, a fost angajata pe postul de bibliotecar studii superioare gradul II,  

perioada determinata: Herea Gabriela. 

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

in meseria de bibliotecar, desfasurat la Biblioteca Judeteana “N. Milescu Spatarul”, 

1 angajat: Herea Gabriela. 

In perioada evaluata nu au fost aplicate sanctiuni disciplinare angajatilor. 

 Masuri luate in urma controalelor, verificarii/auditarii din partea autoritatii 

sau a altor organisme de control in perioada raportata 

In perioada evaluata au fost efectuatre urmatoarele controale: 

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Vaslui a efectuat controle anuale prin 

care a dispus un set de masuri privind documentatia PSI, scenariul de securitate la 

incendiu, evaluarea riscului de incendiu si a instructiunilor specifice fiecarui post; 



- Directia Judeteana Vaslui a Arhivelor Nationale a efectuat, de asemenea, un 

control dispunand o serie de masuri privind organizarea arhivei institutiei, modul 

in care se arhiveaza documentele conform legislatiei in vigoare. 

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

respectarii legislatiei cu privire la sanatatea si securitatea in munca. 

-Curtea de Conturi Vaslui a efectuat control pentru verificarea respectarii 

legislatiei din punct de vedere financiar-contabil. 

In urma controalelor acestor autoritati, nu au fost aplicate sanctiuni. 

D. Analiza situatiei economico-financiare a institutiei 

In perioada evaluata cheltuielile Bibliotecii Municipale “M. Ralea” au fost, dupa 

cum urmeaza: 

 Cheltuieli de personal – 357.195 lei 

 Achizitia de documente – 3.000 lei 

 Alte cheltuieli materiale – 5.494 lei 

 

Principalele activitati desfasurate in cadrul compartimentului financiar-contabil au 

constat in: 

 Angajarea, ordonantarea si efectuarea platilor s-a facut numai in baza legala 

pentru respectiva cheltuiala, toate documentele fiind supuse vizei CFP; 

 Respectarea procedurilor legale privind procedurile de angajare, lichidare, 

ordonantare si plata a cheltuielilor, controlul cheltuirii acestora, 

contabilizarea si raportarea lor; 

 Transmiterea situatiilor financiare trimestriale; 

 Monitorizarea lunara a cheltuielilor de personal, intocmirea statelor de plata 

pentru salarii, intocmirea declaratiilor privind efectuarea viramentelor catre 

bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale; 

Evolutia valorii indicatorilor de performanta, conform criteriilor de performanta 

ale institutiei: 



Nr. crt. Indicatori de performanta  

1. Cheltuieli pe beneficiar/nr. de beneficiari 1,42 

2. Fonduri nerambursabile atrase - 

3. Numar de activitati educationale 63 

4. Numar de aparitii media 25 

5. Numar de beneficiari neplatitori 5584 

6. Numar de beneficiari platitori - 

7. Numar de expozitii/frecventa medie zilnica 12/42 

8. Numar de proiecte/actiuni culturale 22 

9. Venituri proprii din activitatea de baza - 

 

E. Sinteza programelor si a planului de actiune pentru indeplinirea obligatiilor 

asumate prin proiectul de management 

In conformitate cu legislatia in vigoare si in concordanta cu resursele materiale si 

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

- sa indeplineasca sarcinile care ii revin, conform legislatiei in vigoare, in calitate 

de biblioteca municipala; 

- sa sustina formarea continua a personalului, in scopul dobandirii competentelor 

necesare tehnicii moderne si sa faciliteze activitatile de cercetare biblioteconomica; 

- sa-si consolideze rolul de centru de educatie permanenta, prin incheierea unor 

parteneriate cu institutii locale de cultura, scoli, licee, ONG-uri; 

- sa organizeze activitati pentru comunitatea pe care o deserveste, care sa 

contribuie la o mai buna perceptie a rolului bibliotecii in cadrul comunitatii; 

- sa creeze posibilitati de extindere a accesului la informare si educatie permanenta; 

- sa diversifice, calitativ si cantitativ, oferta de servicii pentru utilizatori; 

- sa actioneze eficient in sensul atragerii mai multor categorii de utilizatori; 

- sa extinda colaborarea cu alte biblioteci, in vederea atragerii de noi resurse 

informationale; 

- sa stabileasca criterii relevante de evaluare a serviciilor de biblioteca, in 

conformitate cu bibliografia de specialitate; 



- sa-si asume implementarea unei politici coerente de imbunatatire a calitatii 

resurselor umane, prin accesul nepreferential si transparent la perfectionarea 

profesionala continua a angajatilor institutiei; 

- sa utilizeze instrumente de optimizare a politicilor de achizitii a publicatiilor si a 

celor culturale prin promovarea cu consecventa a principiilor de eficienta in 

gestionarea resurselor financiare si a celor umane, utilizand monitorizarea si 

analiza indicatorilor de performanta; 

- consolidarea resurselor materiale si umane necesare pentru realizarea obiectivelor 

propuse. 

Proiecte in cadrul programelor: 

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

copiii intre 7-10 ani, in fiecare marti, miercuri si joi, incepand din anul 2014 ; 

- “Clubul Chitibus” – atelier handmade pentru copii, 4-14 ani, aflat in al cincilea an 

de existenta; 

- Cursuri de initiere in arta fotografica – curs desfasurat in doua serii; 

- “Calculatorul – un prieten la orice varsta” – cursuri de initiere in folosirea 

calculatorului, destinat pensionarilor si persoanelor dornice; 

- “Biblioteca de vacanta” – in perioada vacantelor de vara din perioada raportata, 

19 voluntari ai bibliotecii (elevi ai claselor a XI-a de la Colegiul National Cuza 

Voda Husi), au desfasurat cursuri de teatru (luni), limba engleza (marti), sah 

(miercuri), limba franceza (joi) si desen (vineri) pentru grupe a cate 20-25 de copii 

cu varsta intre 7-14 ani; 

- “Scoala altfel” – zilnic, cel putin 60 de elevi, au vizionat filme, documentare, au 

participat la auditii si concursuri pe diferite teme si au vizitat sectiile bibliotecii; 

-“Oul nazdravan” – concurs judetean de creatie artistic, aflat la a 10-a editie; 

- “Biblioteca vine la tine” – biblioteca mobila in colaborare cu Centrul pentru 

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

inscrieri, duc si aduc volume de carti; 



- “Campioni in lumea povestilor” – Proiect judetean in colaborare cu Inspectoratul 

Scolar Judetean Vaslui, Casa Corpului Didactic Vaslui, proiect aflat in al saselea 

an de desfasurare; 

- “Deschide usa, crestine” si “Festivalul primaverii” – doua proiecte judetene in 

colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui, Casa Corpului Didactic Vaslui,  

aflat in al saselea an de desfasurare; 

- “Cuvinte potrivite” – proiect in colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean 

Vaslui, Gradinita nr. 10 Husi, Scoala cu clasele I-VII Cretesti, pe durata a 4 ani; 

- “Bibliografii husene”, o lucrare aparuta in totalitate in Biblioteca huseana, care 

cuprinde toate articolele din presa scrisa, locala si nationala, referitoare la 

municipiul Husi, si care se afla deja la volumul numarul 16. 

- “Mihai Ralea, patronul nostru” – ziua portilor deschise la biblioteca; 

Alte activitati si evenimente specifice institutiei: 

a) Lansari 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) Manifestari si evenimente: 

- 6 ianuarie – „Ionel Teodoreanu 120 de ani de la nastere”, expozitie de carte; 

- 6 ianuarie – „I. H. Radulescu - cantarea diminetii”, expozitie de carte la 215 ani 

de la nastere; 

- 13 ianuarie – „Mihai Eminescu inca tanar la 167 de ani de la nastere”, expozitie 

de carte; 

- 14 ianuarie – „Porni Luceafarul” activitate literar artistica realizata in colaborare 

cu Cenaclul „I Al. Anghelus”; au participat membri ai cenaclului, profesori si 

scriitori locali; 

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

a  V-a D, a VI-a D, a VII - D, coordonati de doamnele profesoare Turbatu Dana si 

Solomon Nicoleta de la Scoala Gimnaziala “M. Sadoveanu” nr. 1 Husi; 

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

ontologica" de Th. Codreanu, manifestare coordonata de  prof. E. Popa; au 

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

- 26 ianuarie – “Carti cool…”, expozitie de carte realizata in cadrul Salii de lectura; 

- 31 ianuarie – “Mircea Micu - 80 de ani de la nastere”, expozitie de carte; 

- 7 februarie – „Charles Dickens - 205 ani de la nastere”, expozitie de carte; 

- 13 februarie – „Amintiri despre Caragiale”, expozitie de carte la implinirea a 165 

de ani de la nastere; 

- 14 februarie – „Povesti de dragoste atat de vechi si totusi atat de noi...”, expozitie 

de carte realizata in cadrul Salii de lectura; 

- 27 februarie – “Karl May - 175 de ani de la nastere”, expozitie de carte; 

- 28 februarie – “Victor Hugo la 215 ani de la nastere”, expozitie de carte; 

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

nastere, expozitie de carte; 

- 9 martie – „Mircea Eliade - cateva ipostaze ale unei personalitati” - 110 ani de la 

nastere, simpozion cu elevii Colegiului National Cuza Voda Husi si expozitie de 

carte; 

- 21 martie – „Ziua internationala a Poeziei”, expozitie de carte; 

- 25 martie – „Unirea Basarabiei cu Romania - 99 de ani”, simpozion si expozitie 

de carte. Au participat: senator Ion Hadarca, Teodor Candu, Mariana Taranu, col. 



Andrei Covrig, col. M.St.Focsa,  prof. dr. D. V. Marin, prof. St. Plugaru, prof. C. 

Clit, prefect I. Bogdan, elevi, profesori, cadre in rezerva, veterani; 

- 5 aprilie – „Insomnii de matase”- Fanus Neagu, 85 de ani de la nastere, expozitie 

de carte; 

- 19 aprilie – „Calistrat Hogas - 170 de ani de la nastere”, expozitie de carte; 

- 24 aprilie – „22 aprilie - Ziua Pamantului”, expozitie de carte; 

- 26 aprilie – „Stefan Augustin Doinas, poet, eseist - 95 de ani de la nastere”, 

expozitie de carte; 

- 2 mai – „Mihai Ralea - fenomenul romanesc”, expozitie de carte si ziua portilor 

deschise la biblioteca; 

- 9 mai – „9 Mai - 140 de ani de Independenta a Romaniei”, expozitie de carte; 

- 22 mai – „21 Mai - Ziua Mondiala a Culturii”, expozitie de carte realizata in 

cadrul Salii de Lectura; 

- 22 mai – „Ileana Vulpescu - 85 de ani de la nastere”, expozitie de carte; 

- 22 mai – „Henri Zalis - 85 de ani de la nastere”, expozitie de carte; 

- 23 mai – „Vladimir Streinu - 115 ani de la nastere”, expozitie de carte; 

- 22-26 mai –  „Scoala Altfel” la Colegiul National „Cuza Voda”; 

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

Ivona Grigorescu si Georgiana Mocanu; 

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

Lungu Daniela; 

- 24 mai – Vizionare „Auschwitz”, clasa a X 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”, inv. 

Gheorghiu M., Busuioc E.; 

- 8 iunie – Vizionare „Haiducul haiducilor”, „Cele sapte lebede” si prezentare 

carte, Gimnaziul „Ion Creanga”, inv. Moraru Doina; 

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

clasa a III-a A, inv. Bahna Carmen; 

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

nastere”, expozitie de carte; 

- 28 iunie – „Un nume de legenda - Rubens”, 440 de ani de la nastere, expozitie de 

carte; 



- 6 noiembrie – „Ajuta daca poti”, intalnire, in cadrul proiectului,  a elevilor de la 

Colegiul „Anastasie Panu” Husi si ai Liceului „Mihail Kogalniceanu” Vaslui; 

- 4 decembrie – „Cezar Petrescu, 125 de ani de la nastere”, expozitie de carte; 

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

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

la Gimnaziul "Anastasie Panu" Husi; 

- 6 decembrie – “Voluntar pentru Mos Nicolae”, intalnire a copiilor voluntari de la 

Colegiul Naţional “Cuza Voda” cu copiii cu dizabilitati de la Serviciul Comunitar 

de Asistenta a Persoanelor cu dizabilitati Husi şi instruirea parintilor acestora de 

catre membri ai Complexului de Servicii Comunitare Husi; 

- 7 decembrie –Vizionare “Tom Degetel”, clasele a I-a, inv. Busuioc Elena, inv. 

Gheorghiu Mona de la Gimnaziul “Anastasie Panu”; 

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

“Cuza Voda”, prof. Crasneanu Diana Gabriela; 

- 18 decembrie – “Sa-l colindam pe Mos Craciun”, expozitie de carte realizata in 

cadrul Salii de lectura; 

- 21 decembrie – “Lohanul - 10 ani impreuna”, activitate realizata de prof. Vicu 

Merlan, redactor sef al revistei, in colaborare cu Biblioteca Mun. “M. Ralea” Husi. 

Programul artistic a fost sustinut de elevi de la Clubul Elevilor Husi si de la Scoala 

cu clasele I-VIII Padureni; 

- 27 decembrie – “Tudor Vianu -120 de ani de la nastere”, expozitie de carte; 

- 27 decembrie – “Iacob Negruzzi - 175 de ani de la nastere”, expozitie de carte. 

- intalniri lunare ale cenaclului “Ion Alex. Anghelus”; 

- intalniri lunare ale pensionarilor cu directorul Casei Judetene de Pensii Vaslui. 

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

resurselor ce ar trebui alocate de catre autoritate 

In anul 2017, am revenit in propunerea de buget cu cerintele din anii trecuti: 

- Achizitia de scaune si masute pentru sectia copii, rafturi pentru cartile nou 

intrate in biblioteca, dezinfectia/dezinsectia spatiului, verificare instalatie 

electica, pregatire profesionala pentru doi angajati, schimbarea perdelelor cu 

jaluzele verticale, data fiind uzura acestora. 



Pentru urmatoarea perioada de raportare estimam un numar de aproximativ 3000 

de beneficiari ai serviciilor oferite de biblioteca (incluzand aici utilizatorii activi, 

participantii la cluburile si cursurile desfasurate in biblioteca si participantii la 

activitatile culturale). 

Trebuie mentionat ca toate activitatile, evenimentele si manifestarile culturale 

desfasurate de Biblioteca Municipala “Mihai Ralea” Husi s-au facut fara bugetare 

din partea Consiliului Local. 

 

 

 

 

 

Manager, 

        Jr. Alina-Cipriana Tudose 

 

 


