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        pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2021 

Manager, 

dr. Ligia Dima  

        

        Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de 

către Consiliul Județean Tulcea, denumit în continuare autoritatea, pentru Biblioteca 

Județeana „Panait Cerna” Tulcea, aflată în subordinea sa, în conformitate cu 

prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul 

instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 

26/2009, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanță de 

urgență, precum și cu cele ale regulamentului de evaluare.  

        Raportul de activitate cuprinde următoarele capitole: 

1. Evoluția instituției în raport cu mediul în care își desfășoară activitatea și în 

raport cu sistemul instituțional existent; 

2. Îmbunătățirea activității instituției; 

3. Organizarea/sistemul organizațional al instituției; 

4. Situația economico-financiară a instituției; 

5. Strategia, programele și implementarea planului de acțiune pentru îndeplinirea  

misiunii specifice instituției, conform sarcinilor și obiectivelor formulate de autoritate; 

6. Evoluția economico-financiară a instituției, pentru următoarea perioada de  

management, cu menționarea resurselor financiare necesare de alocat de către 

autoritate. 

        În conformitate cu prevederile contractului de management, datele și informațiile 

din prezentul raport sunt aferente perioadei 01.01.2021 – 31.12.2021, reprezentând 

evaluarea anuală. 

 

mailto:bjtl@tulcealibrary.ro
http://www.tulcealibrary.ro/
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A. ANALIZA SOCIOCULTURALĂ A MEDIULUI ÎN CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ 

ACTIVITATEA INSTITUȚIA ȘI PROPUNERI PRIVIND EVOLUȚIA ACESTEIA 

ÎN SISTEMUL INSTITUȚIONAL EXISTENT 

 

A.1. Instituții, organizații, grupuri informale (analiza factorilor interesați) care se 

adresează aceleași comunități.  

        Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea este o instituție publică ce are ca 

misiune principală asigurarea accesului gratuit la informație pentru toți locuitorii 

comunității pe care o deservește, fără deosebiri de natură religioasă, profesională, 

etnică, vârstă, etc.  

        Prin parteneriatele încheiate cu instituțiile culturale și de învățământ, asociațiile și 

ONG-urile, firmele private din oraș și județ, Biblioteca a încercat să diversifice oferta 

culturală, astfel încât, aceasta să răspundă nevoilor reale ale comunității.  

        S-au menținut și s-au dezvoltat colaborările anterioare, creionându-se agenda 

proiectelor culturale cu caracter de lungă durată, cât și activități singulare.  

 

a. Instituţiile cu care Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea  a continuat 

colaborările în anul 2021 sunt:  

 Inspectoratul Școlar Județean Tulcea;  

 Institutul de Cercetări Eco - Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea; 

 Penitenciarul Tulcea; 

 Biblioteca Județeană ,,Panait Istrati” Brăila;  

 Episcopia Tulcii; 

 Direcția Județeană de Cultură Tulcea; 

 Centrul Cultural „Jean Bart” Tulcea; 

 Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța; 

 Biblioteca Județeană „I.N. Roman” Constanța; 

 Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu” Ialomița; 

 Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați; 

 Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov; 

 Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea. 

 

b. Asociații și ONG-uri:  

 Asociația Corală „Armonii tulcene”;  

 Asociația „Young” Tulcea;     
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 Asociația „Aegyssus” a Scriitorilor din județul Tulcea;   

 Asociația Publicațiilor Literare și Editurilor din România; 

 Asociația Cultul Eroilor – filiala Constanța; 

 Asociația Ștefan Emanoil Bogatu; 

 Asociația Ivan Patzaichin - Mila 23; 

 Asociația Voluntar pentru tine; 

 Organizația Celisea.        

  

c.  Firme și autorități locale:  

 Consiliul Județean Tulcea; 

 Primăria Municipiului Tulcea;  

 Servicii Publice Tulcea. 

 

d. Parteneriate încheiate între Ludotecă, Sala de lectură copii și Grădinițele/Școlile 

din municipiul și județul Tulcea, an școlar 2020-2021:  

 Grădinița Step by Step Nr. 3 Tulcea; 

 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Tulcea; 

 Grădinița Nr. 17 Tulcea; 

 Grădinița „Dumbrava Minunata” Tulcea; 

 Grădinița Seminarul „Nichita Romanul” Tulcea; 

 Școala Gimnazială/Grădinița Nr. 12 Tulcea; 

 Școala Gimnazială/Grădinița I.L. Caragiale Tulcea; 

 Școala Gimnazială Specială Nr.14 Tulcea; 

 Școala Gimnazială / Grădinița „Grigore  Antipa”  Tulcea; 

 Grădinița de Aplicație a Liceului Teoretic „Ion Creangă” Tulcea; 

 Școala Gimnazială/Grădinița „Elena Doamna”  Tulcea; 

 Școala Gimnazială/Grădinița „Nifon Bălășescu”  Tulcea; 

 Grădinița Plopu, Județul Tulcea; 

 Școala Gimnazială Frecăței, Județul Tulcea; 

 Școala Gimnazială / Grădinița „Mihail Kogălniceanu”, Județul Tulcea; 

 Școala Gimnazială/Grădinița „Vasile Alecsandri” Nufăru, Județul Tulcea; 

 Școala Gimnazială „Constantin Găvenea” Tulcea; 

 Școala Gimnazială „Ioan Nenițescu” Tulcea; 

 Școala Gimnazială Beștepe, județul Tulcea; 

 Școala Profesională „Danubius” Tulcea; 
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 Școala Primară nr. 9 Tulcea. 

 

e. Colaborări la diferite activități culturale și acțiuni de voluntariat s-au desfășurat 

cu elevii și profesorii de la liceele tulcene: 

 Liceul de Artă „George Georgescu” Tulcea; 

 Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Tulcea; 

 Colegiul Dobrogean „Spiru Haret” Tulcea; 

 Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Tulcea; 

 Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Tulcea; 

 Liceul Tehnologic „Brad Segal” Tulcea; 

 Liceul Teoretic „Ion Creangă” Tulcea. 

 

f. Asociații profesionale și Biblioteci:  

 Biblioteca Națională a României; 

 Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila; 

 Biblioteca Județeană  „I.N. Roman” Constanța; 

 Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați; 

 Biblioteca Județeană Brașov; 

 Biblioteca Județeană Teleorman; 

 Bilioteca Județeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița; 

 Biblioteca Județeană Slobozia;  

 Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași 

 Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj 

 Biliotecile Comunale și Orășenești din județul Tulcea; 

 Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Puplice din România;  

 

I. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ 

        Managerul instituției a încercat pe cât posibil să respecte recomandările comisiei 

de evaluare a managementului la Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea pentru 

anul 2021.  

       La prima recomandare privind participarea la cursul de biblioteconomie și de 

manager cultural precizăm faptul că managerul instituției a urmat încă din anul 2019 

cursul de management obținând calificativul foarte bine, și în anul 2020, primul modul al 

cursului de biblioteconomie, în anul 2021 a urmat modulul doi al cursului de 

biblioteconomie, finalizându-l cu susținerea examenului scris și susținerea lucrării.  
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       S-a continuat etichetarea fondului de carte existent la Sala de lectură adulți , într-un 

număr de 16.199 unități biblioteconomice. În urma negocierilor la buget s-au alocat 

fonduri pentru patru sterilizatoare de carte la investiții. La proiectele culturale s-a alocat 

suma de 11.000 lei dar s-au atras fonduri extrabugetare în valoare de 42.497,11  lei. 

Astfel, s-a putut achiziționa o imprimantă 3D și un curs pentru folosirea acesteia, 

urmând ca anul acesta să se achiziționeze și pc-uri. S-au tipărit broșurile aniversare 

dedicate poetului filosof Panait Cerna și scriitorului Valentin Șerbu.  

     Având în vedere situația creată de pandemia cu Covid19, Virusul Sar-Cov2, vizitele 

la alte biblioteci au fost limitate, cu precizarea că Bibliotecile Județene din Brăila, Galați, 

Constanța, Teleorman, Slobozia, au fost vizitate încă din anul 2019, revenindu-se la 

Biblioteca Județeană „V. A. Urechia” Galați și Biblioteca Județeană „Panait Istrati” 

Brăila atât în anul 2020 cât și în anul 2021.    

        S-au întărit colaborările și parteneriatele, respectându-se astfel recomandările 

comisiei de evaluare, Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea semnând 

parteneriate sau continuându-și colaborarea cu următoarele asociații/societăți/instituții:   

1. Acord de parteneriat nr. 2.386/26.10.2020 cu Asociația Culturală Wild Art 

Constanța;  

2. Acord de parteneriat nr. 2.413/28.10.2020 cu Asociația Tulcea Noastră;  

3. Acord de parteneriat nr. 2.420/29.10.2020 cu Ziarul Acum (presa online) - începând 

cu data de 29 octombrie 2020 cititorii ziarului au acces rapid la pagina oficială a site-

ului Bibliotecii, este de ajuns să dea click pe imaginea instituției existentă în josul 

paginii ziarului; 

4.  Acord de parteneriat nr. 2.368/22.10.2020 cu S.C. Bel – Sto S.R.L. – Tradiție și 

Aromă – EMBI;  

5.  Acord de parteneriat nr. 2.535/05.11.2020 cu Administrația Bazinală de Apă 

Dobrogea – Litoral Constanța; 

6.  Acord de parteneriat nr. 2.928/21.12.2020 cu Asociația Art Society Center 

Constanța;  

7. Acord de colaborare nr. 2.074/17.09.2020 cu Asociația Centrului European Pentru 

Diversitate (Centrul Eu divers) Tulcea; 

8. Acord de parteneriat nr. 319/09.02.2021 cu  Ordinul Arhitecților din România 

Dobrogea proiectul BETTER Tulcea; 

9. Declarație de parteneriat nr. 699/30.03.2021 cu Asociația Art Society Center 

Constanța; 
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10. Declarație de parteneriat nr. 721/31.03.2021 cu De Basm – Asociația Scriitorilor 

pentru Copii și Adolescenți București; 

11. Parteneriat de colaborare nr. 842/12.04.2021 cu Asociația Cultural – Literară „Panait 

Cerna” Tulcea; 

12. Declarație de parteneriat nr.2.388/28.09.2021 cu Asociația One World România 

București; 

13. Acord de colaborare nr. 862/14.04.2021 cu Asociația Centrul European Pentru 

Diversitate (Centrul Eu divers); 

14. Protocol de parteneriat nr. 1.334/03.06.2021 cu Organizația Celisea Tulcea;  

15. Parteneriat de colaborare nr. 1.548/25.06.2021 cu Asociația Voluntar Pentru Tine 

Tulcea; 

16. Acord de parteneriat educațional nr. 2.377/28.09.2021 cu Palatul Copiilor Tulcea; 

17. Declarație de parteneriat nr. 2.484/04.10.2021 cu Biblioteca Județeană „George 

Barițiu” Brașov; 

18. Protocol de parteneriat nr. 2.807/04.11.2021 cu Liceul Teoretic „Grigore Moisil” 

Tulcea  - Clubul de lectură pentru adolescenți BiblioTulcea; 

19. Protocol de colaborare nr. 3.308/16.12.2021 cu Liceul de Arte „George Georgescu” 

Tulcea – Muzică, teatru și culoare în Casa Cărții; 

 

        Sponsorizări și donații. Prin sponsorizările obținute și donațiile primite, s-a 

depășit pragul sumei de 5.000 lei, asumată de managerul instituției ca și finanțare 

externă pentru fiecare an de mandat. Sponsorizările/donațiile/colaborările/ 

proiectele culturale cu finanțare având o valoare de 42.497,11  lei.  

1.  Contract de sponsorizare nr. 341/22.07.2021 prin care Lidas S.R.L. sponsoriza 

activitatea bibliotecii cu bunuri (dulciuri) în valoare de 167,42 lei; 

2. Contract de sponsorizare nr. 389/31.08.2021 prin care Lidas S.R.L. sponsoriza 

activitatea bibliotecii cu bunuri (dulciuri) în valoare de 119,69 lei; 

3. Donație bunuri din partea firmei Danube Media TRAVEL S.R.L. pentru organizarea 

Târgului de Știință și Tehnologie CodeKids FEST Dobrogea 2021 în valoare de 710 

lei (banner, pixuri, diplome, pizza); 

4. Organizația Celisea în parteneriat cu biblioteca a depus un proiect și a obținut 

finanțare de la Fundația Progress, sprijinind, astfel, organizarea târgului cu suma de 

3.000 lei din care s-au oferit premii cluburilor de CodeKids participante la târg; 

5. Organizația Celisea în parteneriat cu biblioteca a obținut finanțare pe fonduri 

nerambursabile (38.500 lei) - proiectul cu titlul „140 de ani de la nașterea poetului 
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filozof Panait Cerna”, implementat în parteneriat cu Institutul de Cercetări Eco-

Muzeale Gavrilă Simion Tulcea și Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea, 

sprijinind astfel tipărirea volumului dedicat poetului, pliantele și placheta dedicată 

poetului (oferite cu titlul gratuit tuturor participanților la activitățile organizate în 

cadrul proiectului, coordonator proiect dr. Ligia Dima). 

6. Organizarea în colaborare cu Asociația OPEN for Business a evenimentului 

„Profesor de nota 10” prin care 10 profesori din orașul Tulcea au fost premiați de 

către asociație.  

 

Participări conferințe/ședințe:  

1. Participare Conferința Națională a ANBPR, 8-9 decembrie 2021, cu tema bibliotecile 

în pandemie – de la izolare la adaptare, platforma Zoom; 

2. Conferința Națională a Managerilor Culturali – Ediția a VIII – a, 24-26 noiembrie 

2021, ediție on-line; 

3. Participare fizică la Simpozionul Lectura și pandemia. Exemple de bune practici 

realizate în bibliotecă, 12 octombrie 2021, Biblioteca Județeană Ștefan Bănulescu 

Ialomița; 

4. Membru în Comisia Națională a Bibliotecilor pentru mandatul 2021-2023 prin 

Ordinul Ministerului Culturii nr.3.462/14.09.2021. 

 

        Controale instituție: În perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 în Biblioteca 

Județeană „Panait Cerna” Tulcea s-au efectuat o serie de controale ale autorităților 

locale care au drept misiune astfel de activități. Unele dintre aceste autorități s-au 

prezentat la sediul Bibliotecii în urma unor sesizări depuse de către un salariat al 

Bibliotecii.  

1. Inspectoratul Teritorial de Muncă Tulcea, 12.05.2021, verificarea respectării 

prevederilor legislației muncii; 

2. Inspectoratul Teritorial de Muncă Tulcea,  08.07.2021, verificarea respectării 

prevederilor legislației muncii; 

3. Inspectoratul Teritorial de Muncă Tulcea,  19.08.2021, verificarea respectării 

prevederilor legislației muncii; 

      Dispoziții/decizii/adrese/note/răspunsuri corespondență internă și externă. Pe 

parcursul anului 2021 au fost emise un număr de  97 dispoziții, adrese, note, răspunsuri 
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la adrese interne și externe, decizii, 15 răspunsuri la solicitările primite din partea 

ordonatorului de credite.  

        Consider că am încercat să respectăm pe cât posibil recomandările făcute de 

către comisia de evaluare a managementului și să orientăm activitatea Bibliotecii, 

adaptându-ne la contextul actual, cu precizarea că programul  de proiecte și activități 

culturale s-a negociat cu autoritatea și bugetul la acest capitol a fost de 11.000 lei.     

Toate activitățile culturale s-au desfășurat cu efortul managerului de a obține 

sponsorizări, donații sau contribuția personală, multe dintre acestea rămânând 

nemenționate.  

 

       II. BIROUL COMUNICAREA COLECȚIILOR. ANIMAȚIE CULTURALĂ. 

PRINCIPALII INDICATORI LA NIVELUL BIROULUI 2020 (Bibliotecari: Marian 

Druncea - șef birou, Georgeta Trofimov, Camelia Negoiță, Mariana Mergeani, Anișoara 

Mihailov, Tanța Ștefan, Petru Țincoca, Vasilica Gândac). 

 

        În anul 2021 Biroul Comunicarea Colecțiilor. Animație Culturală și-a desfășurat 

activitatea pe următoarele direcții: 

 realizarea activităților culturale organizate în cadrul instituției;  

 aranjarea depozitelor, intercalare, așezare alfabetică a documentelor pe rafturi; 

 continuarea activității de etichetare a fondului de carte al Sălii de lectură pentru 

adulți; 

 atragerea continuă de noi categorii de public şi fidelizarea utilizatorilor actuali prin 

comunicarea colecţiilor existente; 

 informarea publicului despre activitatea de bibliotecă prin intermediul paginii web 

(www.tulcealibrary.ro) şi a conturilor de Facebook; 

 coordonarea comisiei de monitorizare a SCIM; 

 administrarea arhivei instituției. 

      În anul 2021 au fost organizate manifestări culturale prilejuite de evenimente 

istorice şi literare, aniversări şi comemorări, materializate în expoziţii de carte, 

prezentări, festivaluri, spectacole. 

       La nivelul Biroului Comunicarea Colecțiilor. Animație Culturală s-au realizat 190 

evenimente culturale la care au participat 2.862 de persoane. 

 

 

 

 

http://www.tulcealibrary.ro/
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Principalii indicatori la nivelul biroului anul  2021 

 

 LECTURĂ 

ADULȚI 

CENTRUL 

COPII 

TINERET 

LUDOTECĂ MEDIATECĂ Total 

Frecvenţa 1.036 2.247 1.426 113 4.822 

Total documente 

consultate 

6.620 63 18   6.701 

Număr  expoziții  25 15 9 2 51 

Număr evenimente 

culturale 

- 102 85 3 190 

Număr participanţi 

la evenimente 

culturale 

- 1.566 1.183 113 2.862 

Documente 

imprimate şi copiate 

pe hârtie 

1.182 540 332 ---------- 2.054 

         

II.1. SALA DE  LECTURĂ PENTRU ADULȚI (Bibliotecari: Camelia Negoiță, 

Georgeta Trofimov, Marian Druncea – șef birou) 

 Principalele activități desfășurate în cursul anului 2021 la Sala de lectură pentru 

adulți au fost următoarele: 

 etichetarea unui număr de 16.199 unități biblioteconomice (din care 23 cărți cu 

autograf, 292 de cărți tipărite până în anul 1960 ); 

 organizarea colecțiilor la raft și în depozite (decalarea și selectarea colecțiilor pentru 

asigurarea unui spațiu optim de depozitare atât la etajul I cât și la etajul II); 

 desprăfuirea și sterilizarea cărților, a ziarelor și a revistelor; 

 completarea zilnică a fișelor de evidență preliminară a ziarelor și revistelor, legarea 

acestora în colecții și predarea lor către compartimentul Legătorie; 

 trimiterea e-mailurilor cu situația zilnică a abonamentelor la ziare și reviste lipsă 

către Poșta Română și către compartimentul achiziții publice; 

 întocmirea listelor cu propuneri pentru casare a documentelor uzate fizic și moral; 

 pregătirea sacilor cu materialele casate și predarea lor către JT Grup (Colectarea și 

reciclarea deșeurilor); 

 întocmirea proceselor - verbale de transfer carte către „Secția împrumut adulți” (43 

de cărți), către „Secția limbi străine” (27 de cărți), către „Sala de împrumut carte 

pentru copii” ( 9 cărți) și către Mediatecă (665 de cărți și partituri); 
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 preluarea cărților de la secția „Împrumut carte pentru adulți”, în urma procesului-

verbal de transfer (30 de exemplare verificate pentru identificarea dubletelor și 

așezarea lor la raft); 

 rezolvarea cererilor bibliografice ale utilizatorilor, descărcarea din Lex a unui număr 

de 18 legi, așezarea lor în Word și trimiterea documentelor prin e-mail; 

 deservirea utilizatorilor nevaccinați împotriva Covid-19 cu documente de bibliotecă 

în spațiul amenajat de la parterul instituției; 

 realizarea următoarelor scanări pentru studenți, cadre didactice, cercetători și alte 

persoane care au avut nevoie de informații pentru realizarea unor lucrări de 

specialitate: 11 scanări din revistele „Brătescu”- nr.1/2005, nr.1/2006, din cartea 

„Reprezentanți ai Dobrogei în știința și cultura românească”, autor Constanța 

Călinescu și trimiterea pe e-mailul bibliotecii din Isaccea (15.03.2021); 5 scanări din 

ziarul „Delta” (1996) și „Cuvânt Bun” (2006) cu articole despre Dunăvățul de Jos și 

trimise pe pagina de Facebook a utilizatorului (26.03.2021); 103 scanări trimise pe 

e-mail cu tema de licență „Dunărea și portul Tulcea” din: „Tafrali”, „Istoria navigației”, 

„Tradiții navale românești”, „Pe firul Dunării”, „Bazinul Dunării”, „Fluviul Dunărea”, 

„Evoluția intereselor economice și politice britanice la gurile Dunării (1829-1914)”, 

„Comerțul exterior și navigația prin gurile Dunării. Serii statistice (1881-1900)”, 

„Tulcea-memoria unui oraș”, „Misterele Dunării” (31.03.2021,01.04.2021 

,08.04.2021,09.04.2021); 5 scanări din cartea „Bestia umană” de Emil Zola și trimise 

prin e-mail utilizatorului din Brașov (02.09.2021); 4 scanări din cartea „Cuvântarea 

pentru M. Marcellus” de Cicero, publicată în anul 1915, și trimise prin e-mai 

Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași; scanarea cărții 

„Contribuții la cercetarea etnofolclorică a Nordului Dobrogean” de Gheorghe C 

Mihalcea, transformat în PDF și încărcat pe Biblioteca Digitală ca răspuns la cerința 

utilizatorilor; 

 sprijinirea personalităților locale în realizarea diferitelor materiale și evenimente prin 

căutarea în documentele bibliotecii a unor articole din publicații seriale și cărți vechi, 

scanarea documentelor găsite, corespondență prin e-mail și telefon, tehnoredactare, 

corectare, realizare PPS –uri, realizarea de afișe: sprijinul acordat scriitoarei locale 

Netcu Elena în completarea cu documente noi a dosarului de înscriere în Uniunea 

Scriitorilor (trimis e-mailuri, tehnoredactare, scanare recenzii din presă și reviste 

culturale: „Seniori tulceni”, „Boema”, „Aegyssus”, „Ziua de Constanța on-line”); 

corectat și atașat fotografii la romanul „Triburi spulberate – o dramă neștiută” al dnei 

Netcu Elena; realizarea PPS-ulului și afișului pentru expoziția „La ceas aniversar” 
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dedicată dnului Victor Henrich Baumann (13.07.2021); tehnoredactat, corectat și 

executat coperta la volumul „Scrisoare către fiii mei” a dnei Elena Netcu 

(25.08.2021); realizarea PPS-ulului și afișului pentru lansarea volumelor „La 

margine de lume”, „Omul pădurilor” și „Sari Saltuk baba” ale dnei Elena Netcu 

(08.09- 14.09.2021) și participarea la organizarea și desfășurarea evenimentului mai 

sus amintit (20.09.2021); 

 Asigurarea serviciului de Împrumut interbibliotecar. În anul 2021 am colaborat cu  

Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman” Constanţa, Biblioteca Județeană „Panait 

Istrati” Brăila, Biblioteca „V.A. Urechia“ Galați, Biblioteca Județeană Timiș „Sorin 

Titel”, Biblioteca Universității Tehnice din Berlin. 

       Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea furnizor: au fost solicitate 2 titluri, 

din care am furnizat 1 titlu. 

        Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea beneficiar: am solicitat 27 de 

titluri, din care am primit 20 titluri . 

 asigurarea serviciilor de fotocopiere, tehnoredactare (9 pagini) și listare la cererea 

utilizatorilor; 

 eliberarea chitanțelor pentru serviciile de xerocopiere, copiere pe stick, listare, 

fotografiere și întocmirea referatelor de predare-primire a încasărilor către 

contabilitate; 

 preluarea cărții noi de la compartimentul Dezvoltarea Colecțiilor Informare Locală, 

efectuarea operațiunilor biblioteconomice necesare și așezarea lor la raft; 

 oferirea informațiilor către utilizatori despre diferite activități ale bibliotecii și existența 

anumitor documente (ex: căutarea decretelor din 1977 cu privire la încadrarea 

militarilor în grupele I, II, III și IV de muncă - 24.06.2021, căutarea în ziarul Obiectiv 

a unui comunicat de presă publicat de Administrația Națională Apele Române -

12.10.2021); 

 realizarea unui parteneriat educațional cu Liceul Teoretic „Grigore Moisil”, prin 

intermediul doamnei Violeta Puflea, cu titlul „Cu noi poți merge mai departe” având 

drept scop atragerea elevilor către lectură și completarea, după caz, a resurselor 

existente în biblioteca școlară cu cele din Biblioteca județeană „Panait Cerna” (cărți, 

materiale documentare - 19.10.2021); 

 prezentarea serviciilor Sălii de lectură (vizita unui grup de 20 de copii de la Centrul 

de plasament „Speranța” - 12.07.2021); 

 completarea la zi în TINREAD a activității de bibliotecă specifică sălii; 
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 organizarea expozițiilor și postarea diferitelor informații utile pe pagina de Facebook 

a sălii de lectură adulți: 

1. Expoziție: „Mihai Eminescu – Trăind în cercul vostru strâmt...” -14.01.2021;  

2. „Diferența dintre BioNTech Pfizer și Moderna, cele două vaccinuri anti COVID-19” – 

14.01.2021;  

3.  în colaborare cu Ludoteca – „Și tot despre Eminescu”, întâlnire online cu grupa 

mare de la grădinița cu program prelungit nr.3 – 15.01.2021;  

4. postarea întâlnirii anuale Code Kids – 27.01.2021; „Ziua Mondială a sănătății”- 

07.04.2021;  

5. „Ziua bibliotecarului din România”- postări despre bibliotecari renumiți: Mihai 

Eminescu, George Călinescu, Bogdan Petriceicu-Hașdeu, Ioan Vianu, Alexandru 

Philipide, Gheorghe Adamescu, Alexandru Sadi Ionscu, Ștefan Octavian Iosif, 

George Bacovia, Nicolae Georgescu-Tistu, Lucian Blaga, David Prodan, Dan 

Simonecu, Pavel Dan – 03.04.2021;  

6. „Raftul cu noutăți” - 23.042021, 14.05.2021, 09.06.2021, 05.07.2021, 08.07.2021, 

20.07.2021, 11.08.2021, 28.09.2021, 11.10.2021, 15.11.2021, 25.11.2021;  

7. „Tudor Arghezi”- expoziție și film aniversar – 21.05.2021; 

8.  „Ziua Drapelului Național”- 25.06.2021;  

9. „Ziua Internațională a Dunării” - 29.06.2021;  

10.  „Din colecțiile speciale ale Sălii de lectură”, expoziția cuprinde cărți liliput, cărți cu 

autograf, cărți cu Exlibris, cărți sec. XIX – 06.07.2021;  

11.  „La ceas aniversar – Victor Bauman” – 20.07.2021;  

12.  „Poezii – Nicu Dracinschi”, exemplar rar, unul la BJT „Panait Cerna” iar celălalt 

exemplar la Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava – 04.08.2021;  

13.  „Panait Cerna -140 de ani de la nașterea poetului - filozof” - expoziție în foaierul 

bibliotecii unde au fost reașezate tablourile cu imagini din casa memorială a poetului 

– 10.09.2021, 13.09.2021;  

14.  „Epigrama” – revistă donată sălii de lectură adulți într-un număr de 85 de exemplare 

- 26.11.2021; 

15.  „...Au trecut 32 de ani” - 17.12.2021;  

16.  „Revoluția română din 1989” -17.12.2021); 

 îndrumarea studentei Constandache Daniela în perioada de practică desfășurată în 

sală. În zilele de 16, 17 și 20 ale lunii septembrie 2021, sub îndrumarea 

bibliotecarilor de la Sala de lectură, aceasta a realizat și postat pe pagina de 

Facebook a sălii de lectură  articole despre: lansare de carte – Elena Netcu; 
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Valentin Șerbu – scriitorul al cărui nume îl poartă Sala de lectură pentru utilizatori 

adulți. 

 participarea la evenimentele culturale din cadrul bibliotecii (lansarea de carte a 

domnului Gheorghe Radomir – „Drumul până în iad și înapoi”, „Glorie mândrie și 

iubire”- întâlnire Zoom – 21.04.2021;  

 lansarea de carte a doamnei Elena Netcu – „Omul pădurii” -22.04.2021); 

 organizarea activității de curățenie (aspirat, șters calculatoarele și mesele după 

fiecare utilizator, măturat și spălat parchetul, etc.) în sală și în depozitul de la etajul I; 

 ridicarea corespondenței de la secretariat; întocmirea referatelor de necesitate; 

completarea chestionarului privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 

2016-2020 (06.07.2021); completarea chestionarului de autoevaluare a stadiului de 

implementare a standardelor de control intern managerial (SCIM) și elaborarea 

situației sintetice a rezultatelor autoevaluării 2020; participarea alături de membrii 

Comisiei de Monitorizare la ședințele S.C.I.M., unde s-a discutat elaborarea 

procedurilor de sistem, s-au analizat și avizat procedurile trecute pe ordinea de zi a 

ședințelor; distribuirea convocatoarelor, întocmirea proceselor-verbale și realizarea 

corespondenței prin e-mail cu membrii comisiei, în calitate de secretar al 

Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare; realizarea registrului procedurilor 

de sistem și al procedurilor operaționale în sistem electronic; verificarea modului de 

redactare și înregistrarea unui număr de 9 proceduri de sistem și 11 proceduri 

operaționale în registrele corespunzătoare fiecărui tip de procedură; participarea ca 

membru în cadrul Comisiei de recepție a sterilizatoarelor achiziționate în baza 

contractului de furnizare nr.1201/24.05.2021; participarea în calitate de președinte 

în comisia de inventariere a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe (02.12 - 

31.12.2021). 

        SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL. În anul 2021 s-a realizat 

centralizarea chestionarelor de autoevaluare pe compartimente, elaborarea Situației 

sintetice a rezultatelor autoevaluării la nivelul entității publice și întocmirea Raportului 

anual privind implementarea sistemului de control intern managerial la nivelul entității 

pe anul 2020. 

        În perioada ianuarie-decembrie 2021 au avut loc întâlniri ale Comisiei de 

monitorizare a sistemului de control intern managerial pentru realizarea și avizarea 

procedurii de elaborare a procedurilor, pentru realizarea și avizarea procedurilor 

prevăzute de Strategia Națională Anticorupție, precum și pentru avizarea altor proceduri 
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operaționale. Au fost realizate și aprobate 9 proceduri de sistem si 7 proceduri 

operaționale. 

        ACTIVITATE ARHIVĂ. În anul 2021 cererile pentru a studia dosare din arhiva 

instituției au venit din partea compartimentelor Resurse Umane-Salarizare (15 dosare), 

și Juridic. Achiziții Publice (10 dosare). 

        PROIECTUL CODE KIDS. Proiectul CODE Kids – Copiii fac coding în bibliotecile 

publice are ca scop crearea unor cluburi de coding și STEM în care copiii cu vârste 

între 10 și 14 ani, coordonați de bibliotecari, din mediul rural și urban mic își dezvoltă 

competențele digitale și se implică în viața comunității din care provin prin rezolvarea 

unor teme digitale creative. 

 

       Code kids-Copiii fac coding în bibliotecile publice este un proiect inițiat și coordonat 

de Fundația Progress, cu ajutorul Simplon România și a bibliotecilor județene 

partenere. 
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       Coordonarea, instruirea s-a făcut cu ajutorul a 2 grupuri de Facebook – CODE Kids 

2020 (pentru cuburile de avansați), CODE Kids 2021 (pentru cluburile de începători) și 

Echipa-proiect CODE Kids, activitățile, concursurile la care participă copiii fiind postate 

periodic pe aceste grupuri. 

        În general, un club de coding dintr-o bibliotecă publică are 12 membri, din care 2 

sunt ambasadori, elevi care ajută bibliotecarul în coordonarea activităților clubului. 

        În anul 2021 am pornit la drum cu 4 grupe de avansați (Clubul „Programming of 

the future” de la Biblioteca Județeană „Panait Cerna”, Clubul „Sarichioi's skilled coders” 

de la Biblioteca comunală Sarichioi, Clubul „Code kids Măcin” de la Biblioteca 

Orășenească Măcin, Clubul „Cerna's Coders” de la Biblioteca comunală Cerna) și 8 

grupe de începători (clubul Nufăru „Creative Coders” de la Biblioteca comunală Nufăru, 

Clubul „Pirates cod” de la Biblioteca Orășenească Sulina, Clubul „Micii Programatori” 

de la Biblioteca Comunală Dorobanțu, Clubul „Programming of the future” de la 

Biblioteca Județeană „Panait Cerna”, Clubul „Sarichioi's skilled coders” de la Biblioteca 

comunală Sarichioi, Clubul „Code kids Măcin” de la Biblioteca Orășenească Măcin, 

Clubul „Cerna's Coders” de la Biblioteca Comunală Cerna). Pe parcurs, clubul de la 

Biblioteca Comunală Nufăru s-a retras deoarece bibliotecarul și-a dat demisia. 

Cluburi de începători și avansați existente la începutul anului 2021 
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        Anul 2021 a început cu „Întâlnirea anuală CODE Kids” pe platforma Hopin, 

desfășurată în perioada 27 - 28 ianuarie. 

        Timp de două zile, ne-am întâlnit virtual cu partenerii, directorii, cooordonatorii 

județeni, bibliotecarii din bibliotecile publice și parteneri în proiectul Code Kids. 

        În prima zi am discutat despre lecțiile învățate în anul care a trecut, provocările la 

care am fost nevoiți să facem față, ce păstrăm și ce putem îmbunătăți. Am mai discutat 

despre schimbările pentru următorii 3 ani. 
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        Am avut și un invitat special Paul Andre Baran de la Roumanian-American 

Foundation, care ne-a garantat că și în perioada 2021- 2023 ne va susține. 

        A doua zi am discutat despre activitățile cluburilor noastre până în prezent, am 

împărtășit experiențele personale, am discutat despre noi metode de motivare a copiilor 

din proiect și cum să readucem la „viață” activitatea din biblioteci. 

        În pauzele de cafea din cele doua zile am avut la dispoziție câte 3 minute pentru a 

împărtăși din experiența noastră cu colegii din țară. 

         În cadrul întâlnirii am mai dezbătut campania de advocacy și strategia de 

comunicare. 

         Am avut și un invitat special Ramona Strungariu - Europarlamentar grupul Renew 

Europe, care ne-a promis că va fi ambasadorul bibliotecilor și bibliotecarilor din 

România, să facă cunoscută importanța muncii noastre și rolul nostru în societate. 

         O mare parte din timpul alocat pentru proiect a constat în discuții telefonice/on-

line, în fiecare săptămână, cu cele 8 biblioteci, despre implementarea proiectului cu    

Fundația Progres și utilizarea platformei Code.org sau analizarea şi raportarea 

progreselor elevilor din cluburile de coding tulcene care au avut grupe de începători, 

precum și îndrumarea celor 4 cluburi din Tulcea și 2 din Constanța în vederea 

participării la Târgul Regional de Știință și Tehnologie pentru Copii – CODE KIDS FEST 

DOBROGEA 2021, desfășurat pe patforma ZOOM, ceea ce a implicat foarte mult timp 

pentru simulări on-line, și mai târziu la Târgul Național de Științe și |Tehnologie pentru 

Copii – CODE KIDS FEST 2021. 

        Un rezultat deosebit la concursurile organizate în cadrul proiectului l-a obținut 

Clubul Programming of the future din Tulcea, 2 dintre coderi câștigând locul I și locul III 

la concursul de eseuri „Cum va fi lumea peste 50 de ani”. 

        Târgul Regional de Știință și Tehnologie pentru Copii „Code Kids Fest” 

Dobrogea 2021 

        Vineri, 22 octombrie 2021, s-a desfășurat a doua ediție a Târgului Regional de 

Știință și Tehnologie pentru Copii „Code Kids Fest” Dobrogea 2021. Deși ar fi trebuit să 

aibă loc în foaierul Bibliotecii Județene „Panait Cerna” Tulcea, evenimentul a fost 

organizat pe platforma Zoom, două secțiuni – deschiderea și anunțarea premiilor - fiind 

transmise live și pe pagina de Facebook a bibliotecii. 

        Deschiderea evenimentului a fost făcută de către managerul Bibliotecii Județene 

„Panait Cerna”, dr. Ligia Dima, prin cuvântul de deschidere. Crina Popescu, bibliotecar 

coordonator al clubului CODE Kids din Pietrari (județul Vâlcea), a împărtășit 

participanților din experiența de trei ani a acestui club, explicând cum programarea 
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reprezintă una dintre competențele digitale de care tinerii au nevoie pentru a deveni 

cetățeni creativi și responsabili și pentru a avea pregătirea necesară pentru locurile de 

muncă ale viitorului, din țară sau din străinătate, iar bibliotecile pot sprijini acest demers, 

premiile obținute de coderi la competițiile naționale ducând la dotarea bibliotecii cu alte 

echipamente de robotică și programare care sunt folosite de generațiile noi de coderi. 

        A urmat concursul propriu-zis la care s-au înscris șase cluburi cu paisprezece 

proiecte, prezentate în această ordine: Sarichioi's skilled coders Sarichioi (jud. Tulcea) 

– Radar, Șapcă Anti Covid (Sistem împiedicare atingerea feței cu mâinile) și Sistem de 

detectare a ploii – coordonat de Irina Finoghen; Computer Kids Medgidia (jud. 

Constanța) - Vehicul controlat prin senzor ultrasonic - proiect Arduino și Choose 

correctly and do not rush! – coordonat de Neugis Asan; Cerna's Coders Cerna (jud. 

Tulcea) - Smart Irrigation System, Șapcă pentru nevăzători, Snake game și Joc de 

buzunar costumizabil-10 jocuri de buzunar – coordonat de Vanda Dumitrache; Code 

kids Măcin (jud. Tulcea) - Miniseră, Șapcă împotriva atingerii feței – coordonat de Doina 

Țandără; Programming of the future Tulcea – Senzor de temperatură și umiditate și 

Detector de obstacole – coordonat de Anișoara Mihailov; Hackerii Albi Ovidiu (jud. 

Constanța) - Eco Tech și Ovidiu Town – coordonat de Osber Ali. 

       În timpul jurizării, participanții la evenimentul Zoom au putut urmări materialele 

pregătite de Clubul de Robotică „River Wolwes” al Liceului Teoretic „Grigore Moisil” 

Tulcea și de Clubul de Astronomie de la Palatul Copiilor Tulcea, precum și o 

demonstrație de imprimare 3D realizată de Alexandru Dobre, Managing Director 3D 

DOT & mentor în 3D printing. 

          Apreciind complexitatea și utilitatea proiectelor, juriul format din Ovidiu Ana, 

Director Dezvoltare la Fundația Progress și Manager de Proiect Code Kids, Leonard 

Păun, analist programator la Direcţia Judeţeană pentru Cultură Tulcea, și Irina Chirciu, 

ambasador local CODE KIDs, a stabilit următoarea ierarhie: Locul I – Cerna’s Coders, 

Biblioteca Comunală „Dumitru Cerna”, pentru proiectul Cerna Smart Irigation, și 

Sarichioi’s skilled coders, Biblioteca Sarichioi, pentru proiectul Șapca, Locul al II-lea – 

„Hackerii Albi” Ovidiu, pentru proiectul Eco Tech; celelalte trei cluburi participante au 

primit premiile: Măcin - Echipă de succes, prezentare și originalitate; Tulcea - Spirit de 

echipă și detaliere tehnică; Medgidia – Abordare unică. 

       Proiectele echipelor de copii participante la CODE Kids Fest Dobrogea au fost 

impresionante și la această ediție. Copiii au demonstrat că ceea ce învață în cluburile 

din bibliotecile publice (să creeze aplicații și roboți) le ușurează viața lor și a comunității 
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în care trăiesc și, mai mult, arată că pasiunea pentru educație și tehnologie rupe 

barierele dintre urban și rural. 

       Organizat de Biblioteca Județeană „Panait Cerna”, „Code Kids Fest Dobrogea 

2021” a avut ca parteneri Ong Celisea, Simplon Romania, Fundația Progress, CODE 

Kids Romania, parteneri locali fiind Clubul de robotică „River Wolves” de la Liceul 

Teoretic „Grigore Moisil” Tulcea și Clubul de Astronomie din cadrul Palatului Copiilor 

Tulcea; sponsor: Creative Advertising – Solutions for your business Tulcea. Parteneri 

media: Ziarul Delta. 

        Toate cluburile participante au fost premiate și marea surpriză a ediției de anul 

acesta este că trei dintre cele șase cluburi dobrogene s-au calificat la Târgul Național 

de Știință și Tehnologie din 7-8 decembrie 2021, cluburile din Cerna, Sarichioi și Ovidiu. 

 

        Târgul Național de Știință și Tehnologie pentru Copii – CODE Kids FEST, 

ediția a II-a.  

        Pe 7 și 8 decembrie 2021, copiii de gimnaziu pasionați de tehnologie, programare 

și robotică au intrat într-o competiție amicală virtuală unde ne-au arătat proiecte digitale 

uimitoare, gata să rezolve probleme din comunitate. Din județul nostru, au participat 

cluburile din Cerna și Sarichioi. 

        Locul I și totodată Premiul de Popularitate au mers către echipa Cerna’s Coders, 

din localitatea Cerna, județul Tulcea. Lucian, Marius și Luiza au conceput Smart  

Irrigation V2, un proiect care vine în sprijinul agricultorilor care cultivă plante în sere.    

        Proiectul este compus dintr-un sistem de udare automată, bazat pe un senzor de 

umiditate care este introdus în sol și o pompă de apă care se declanșează în momentul 

în care senzorul trimite semnalul că solul are nevoie de apă. Juriul a apreciat proiectul 

lor ca fiind unul de impact și cu aplicabilitate imediată. Mai mult decât atât copiii au 

primit și prima lor cerere pentru produsul dezvoltat de la un localnic care își dorește 

sistemul Smart Irrigation în solariul propriu. 

        Pe locul al doilea s-a clasat proiectul Bee-FRIENDLY, un stup inteligent, creat de 

echipa Wizards CODE Club Pietrari, Județul Vâlcea, formată din nouă copii și 

coordonată de Crina Popescu, bibliotecar Biblioteca Comunală Pietrari. Prin acest 

sistem, membrii proiectului își propun să crească nivelul de conștientizare asupra 

importanței albinelor pe Pământ și a protejării lor și a ecosistemului. Din acest motiv au 

creat un stup prietenos cu albinele, dotat cu senzori precum: un senzor PIR care va 

detecta când un animal dăunător (șoarece, pasăre) va încerca să intre în stup; un 

senzor de picături care atenționează începerea ploii în zona de cules în care e 
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poziționată stupina și mutarea acesteia, dacă este cazul și un servo - motor care 

acționează urdinișul. 

        Câștigătorii locului al treilea au fost copiii de gimnaziu din Echipa RoboGeții, de la 

Academia de Informatică Brașov, cu proiectul Overloop. Aceștia au impresionat cu 

prezentarea lor în limba engleză a unui sistem de transport modern, inteligent, care nu 

are nevoie de motor, baterii sau șofer și care folosește energie curată, neconvențională, 

stocată sub formă de aer comprimat pentru propulsie. Problemele pe care membrii vor 

să o rezolve sunt poluarea și emisiile de carbon care distrug natura. 

        Un premiu special constând în sesiuni de mentorat au primit din partea Girl Up 

România și 10 fete participante la Târg, pentru a-și continua cariera în domeniul științei 

și tehnologiei. 

        Pentru premiile puse în joc de Cavaleria Hub și George Buhnici au concurat și alte 

zece proiecte interesante dintre care amintim: o șapcă AntiCovid creată de echipa 

CODE Kids din Sarichioi, Tulcea; un semafor vesel pentru evitarea accidentării elevilor 

din comuna Talzău, județul Neamț; un Joystick pentru oameni cu dizabilități propus de 

coderii din Copalnic Mănăștur; un sistem de monitorizare a energiei electrice. 

           O dată cu terminarea Târgului Național de Științe și Tehnologie pentru Copii - 

CODE KIDS FEST 2021 și-au terminat activitatea grupele de avansați de la bibliotecile 

din Măcin, Sarichioi, Cerna și Tulcea. 

       La final de an au rămas în proiectul CODE KIDs doar grupe de începători la 6 

biblioteci din localitățile Măcin, Cerna, Sarichioi, Tulcea, Sulina, Chilia Veche. 

       În luna martie 2022 începe un nou an CODE Kids. Sperăm ca cele 6 biblioteci să 

mai recruteze o nouă grupă de începători și să ni se alăture și altele noi. 

 

Cluburi de începători și avansați existente la începutul anului 2021 
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II.2.SALA CENTRU PENTRU COPII ȘI TINERET (Bibliotecari: Mergeani Mariana, 

Mihailov Anișoara). 

        Centrul pentru Copii și Tineret a continuat colaborarea cu instituțiile școlare, lucru 

care s-a reflectat în participarea elevilor la programele/proiectele organizate de 

Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea. Parteneriatele încheiate cu diferitele 

instituții școlare sunt relevante pentru intersul comun al acestora și al bibliotecii, de 

atragere spre lectură, studiu, spre un mediu cultural care să le asigure copiilor o 

dezvoltare intelectuală adecvată.  

        În perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2021 la Centrul pentru copii și tineret s-

au înregistrat un număr total de 2.247 de vizite, dintre care 53 vizite directe, 614 au fost 

solicitările telefonice, 13 vizite virtuale internet, 1 vizită la servicii organizate în exterior 

și 1.566 de participanți au fost la evenimentele și programele culturale. Un număr total 

de 102 evenimente culturale, 231 sesiuni de internet, 265 referințe prin e-mail, 60 de 

livrări de documente electronice, 457 sesiuni de instruire a utilizatorilor, 503 informații 

oferite, 26 bibliografii oferite, 540 de documente imprimate și copiate, 15 expoziții. În 

această perioadă au fost consultate 63 documente în bibliotecă. 

 

        Evenimente și programe culturale în anul 2021: 

 

1. „Mihai Eminescu, o stea nemuritoare!” 

       Evenimentul „Eminescu, o stea nemuritoare”, desfășurat în data de 15 ianuarie 

2021, a constat într-un concurs de eseuri și poezii. Participanții au trimis lucrările pe e-

mail. S-au primit un număr de 30 de lucrări (eseuri și poezie), ce au fost jurizate de prof. 

limba română Calenic Floarea, manager dr. Dima Ligia, bibliotecarii Mihailov Anișoara, 

Mergeane Mariana și Moroșanu Daniel. Anunțarea câștigătorilor a avut loc sub forma 

unui eveniment on-line pe pagina de Facebook a Centrului pentru copii și tineret. Au 

participat doamna prof. Calenic Floarea, manager dr. Dima Ligia, bibliotecarii Mihailov 

Anișoara, Mergeane Mariana, Moroșanu Daniel care au citit poeziile câștigătoare. Pe 

data de 14 ianuarie 2021, o expoziție de carte în cadrul Centrului pentru copii și tineret 

cu tema opera lui Mihai Eminescu a completat evenimentul. 

       Tot sub numele „Eminescu, o stea nemuritoare” s-a derulat și spectacolul on-line 

de recitări de poezie din opera marelui poet. Copii de la școlile din județ au trimis scurte 

clipuri cu ei recitând poezii, care au fost montate într-un colaj video. 
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2. Ziua Internațională a Cititului împreună 

        Pe data de 5 februarie 2021, elevi de la Școala Gimnazială "Elena Doamna", 

Școala Gimnazială "Alexandru Ciucurencu", Școala Gimnazială "Constantin Găvenea", 

Liceul Teoretic "Grigore Moisil" și membrii clubului CODE Kids au deslușit magia 

cărților citind împreună. Compartimentele Ludotecă și Centrul pentru copii și tineret au 

fost organizatorii acestui eveniment la care au participat un număr de 23 de persoane.  

Am citit „Povestea lui Moș Arici” de Dumitru Almaș și fiecare copil participant a citit câte 

un fragment din cartea preferată. La final toți au spus câte un cuvânt și au făcut astfel 

povestea acelei întâlniri. Un joc amuzant și captivant pentru cei mici și nu numai. 
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3. „Cântec și poezie de Dragobete”- spectacol online 

        Pe data de 9 februarie am lansat anunțul evenimentului pe pagina de Facebook a 

Bibliotecii. În acest an pe 24 februarie 2021, proiectul intitulat „Cântec și poezie de 

Dragobete” s-a derulat într-un cadru adaptat condițiilor actuale, online. La eveniment au 

participat 11 copii care au recitat poezii de dragoste și au cântat cântece de dragoste. 

Toate au fost prinse într-un scurt montaj.  Toți participanții au primit diplome și premii. 

 

 

4. „Te iubesc, mamă!” 

        Pe data de 17 februarie 2021 am lansat concursul de eseuri și poezie dedicat zilei 

de 8 martie. Pe 9 martie am postat lista câștigătorilor concursului de eseuri „Te iubesc 

mamă!”. Premianții au fost contactați telefonic în data de 8 martie 2021 peantru a-și 

ridica premiile constând în cadouri pentru mamele lor, iar cei care nu au obținut un loc 

în clasament au primit doar diplome de participare. 

        Lista câștigătorilor: 

Categoria de vârstă 8 – 10 ani 

Premiul I– Diba Alessia Melania, clasa a III-a, Școala Gimnazială Jurilovca; 

Premiul II – Iordache Alexia Teodora, clasa a IV-a, Școala Gimnazială „I.L. Caragiale”; 

Premiul III – Barbu Feghiu Robert Niki, clasa a IV-a, Școala Gimnazială Turda; 

Mențiune – Lazăr Diana, clasa a IV-a, Școala Gimnazială Turda. 
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Categoria de vârstă 11- 14 ani 

Premiul I – Ene Denis Daniel, clasa a VI-a, Școala Numărul 12; 

Premiul I – Iftode Petcu Casian, clasa a VIII-a, Școala „Mircea cel Bătrân” Babadag; 

Premiul II – Radu Dana, clasa a VII-a, Școala Greci; 

Premiul II – Vâlcu Andreea Gabriela, clasa a VII-a, Școala Gimnazială „I.L. Caragiale”; 

Premiul III – Casapu Steluța, clasa a VII-a, Școala Gimnazială „I.L. Caragiale”; 

Premiul III – Diba Irina, clasa a VI-a, Școala Gimnazială Jurilovca; 

Mențiune 

Șerban Carmen Ionela, clasa a VI-a, Școala Gimnazială „I.L. Caragiale”; 

Birău Emil Florentin, clasa a VII-a, Școala Hamcearca; 

Toader Ana – Maria, clasa a VII-a, Școala Gimnazială Jijila. 

 

5. „Festivalului mărțișorului” 

        Pe 8 martie am organizat a XIII-a ediție a „FESTIVALULUI MĂRȚIȘORULUI”. Ne-

au încântat cu filmulețe ce conțin cântece și recitări de poezie tematică preșcolari și 

elevi de la 13 grădinițe și școli din județ: 

1.Grupa mijlocie „Isteții”, Grădinița „Dumbrava Minunată”, prof. Geta Sârbu, prof. 

Gabriela Dumitrescu; 

2.Clasa I B, Școala Gimnazială „Elena Doamna”, prof. Marta Agache, prof. Marcela 

Vlad; 
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3.Grupa mijlocie „Fluturașii”, Grădinița cu PP nr.2 Tulcea, prof. Dascălu Despina, prof. 

Munteanu Simona; 

4.Clasa a III-a, Școala Gimnazială „Alexandru Ciucurencu” Tulcea, prof. Artamonov 

Tincuța; 

5.Grupa mijlocie „Albinuțele”, Grădinița cu PP nr.2 Tulcea, prof. Roșca Carmen, prof. 

Suhov Manuela-Diana; 

6.Clasa a II-a, Școala Gimnazială „I.L. Caragiale” Tulcea, prof. Fediuc Liliana; 

7.Grupa combinată, Grădinița Școlii Gimnaziale „Elena Doamna” Tulcea, prof. 

Curleancă-Năstase Mariana; 

8. Clasa pregătitoare A, Școala Gimnazială „I.L. Caragiale” Tulcea, prof. Manole 

Carmen, prof. Mitache Gabriela; 

9.Grupa mijlocie „Isteții”, Grădinița Liceului Teoretic „Ion Creangă” Tulcea, prof. Bunduc 

Daniela, prof. Deliu Ancuța; 

10. Grupa combinată, Grădinița Liceului Teoretic „Ion Creangă” Tulcea, prof. Moraru 

Daniela; 

11. Grupa mare „Steluțele”, Grădinița „Dumbrava Minunată” Tulcea, prof. Nica Dorina, 

prof. Vlaicu Daniela; 

12. Grupa mică 2 „Steluțele”, Grădinița cu PP nr.2 Tulcea, prof. Despina Nicoleta Alina, 

ed. Furtună Geanina; 

13.Clasa a IV-a E, Școala Gimnazială „Alexandru Ciucurencu” Tulcea, prof. Băluță 

Lidia; 

14.Clasa a IV-a E, Școala Gimnazială „Alexandru Ciucurencu” Tulcea. 
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6. Ziua Internațională a Poeziei 

        Pe 26 martie 2021, Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea a celebrat Ziua 

Internațională a Poeziei printr-un program de citit poezii filmat ad-hoc on-line, pe Zoom 

la care au participat 9 persoane. Acesta a fost deschis de managerul instituției, dr. Ligia 

Dima, urmat fiind de bibliotecari din diferitele secții ale bibliotecii. 

 

7. „Sănătatea ta contează!” 

         Pe 29 martie 2021, cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății, am lansat concursul de 

poezie „SĂNĂTATEA TA CONTEAZĂ!”. Câștigătorii au fost anunțați pe 7 aprilie 2021. 

PREMII: 

Premiul Special - Agape Gabriel Vlăduț, clasa a XI-a, Liceul Teoretic „Dimitrie 

Cantemir” Iași; 

Premiul I - Urtoi Elena Mădălina, clasa a VII-a, Școala Gimnazială Greci; 

Premiul II - Poteleanu Bianca Ionela, clasa a VII-a, Școala Gimnazială Nalbant. 
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8. „Învierea domnului - lumină, tradiție și culoare!” 

        10 copii de la școlile „Nifon Bălășescu” și Școala Gimnazială „I.L. Caragiale”, 

coordonați de profesorii Ariton Mădălina și Fediuc Liliana, au acceptat provocarea 

lansată prin intermediul proiectului educațional „Învierea Domnului, lumină, tradiție și 

culoare” și au trimis fotografii pentru expoziție. 

        Pe 29 aprilie 2021 am postat pe pagina de Facebook montajul la care au participat 

25 copii ce au recitat cântece și poezii pentru proiectul educațional „Învierea Domnului, 

lumină, tradiție și culoare”. 

        Pe 23 aprilie 2021, în foaierul Bibliotecii Județene „Panait Cerna”, Ludoteca și 

Centrul pentru copii și tineret au organizat expoziția temporară din cadrul proiectului 

educațional „Învierea Domnului, lumină, tradiție și culoare”. A fost montat și un filmuleț 

on-line cu lucrările elevilor și preșcolarilor de la 8 instituții de învățământ din oraș și 

județ (Grădinița „Dumbrava Minunată”, Grădinița Numărul 3 Step BY Step, Școala 

Gimnazială Numărul 12, Grădinița Numărul 4 Liceul Teoretic „Grigore Moisil”, Căminul 

Cultural Greci, Școala Profesională „Danubius”. 
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9. Ziua Naționale a Aromânilor - 23 Mai 

        Cu ocazia Zilei Naționale a Aromânilor - 23 Mai, a avut loc în Sala de festivități a 

Bibliotecii un spectacol susținut de copiii din cadrul proiectului „Micul aromân” la care au 

participat 50 de persoane. S-a cântat și s-a dansat într-o atmosferă caldă și destinsă, 

iar participanții s-au bucurat alături de cei mici de această întâlnire. Printre alți invitați, 

părinți și bunici, au participat: dr. Ligia Dima, managerul Bibliotecii; Mihăiță Sadîca, 

Președintele Comunității Armâne din Tulcea; George Șinghi, viceprimarul municipiului 

Tulcea; Constantin Popescu, membru al Comunității Armâne din Tulcea. Au cântat 

Alessia Lungu, Camelia Bizdu și Călin Paraschiv. 

 

 

10. ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI 

        Pe 31 mai s-a realizat o expoziție virtuală intitulată - ZIUA INTERNAȚIONALĂ A 

COPILULUI. Au expus lucrările lor elevi ai școlilor: Școala Gimnazială „Danubius”, 

Școala Gimnazială Numărul 12, Liceul Teoretic „Grigore Moisil” – prof. Vladu Otilia, 

Zoița Panciu. S-a realizat un filmuleț în Movie Maker în care s-au atașat toate lucrările 

copiilor. 

 

11. „TAINELE DUNĂRII” - Concurs tematic de desen, poezie și eseuri 

        Pe 29 iunie, Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea, în parteneriat cu 

Administrația Națională „Apele Române” S.G.A. Tulcea, a sărbătorit ZIUA 

INTERNAȚIONALĂ A DUNĂRII ȘI A APELOR ROMÂNE organizând festivitatea de 

premiere a concursului tematic de desene, eseuri și poezie „Tainele Dunării”. Au 

deschis evenimentul preșcolarii grupei mici DO RE MI și cei de grupa mare, 
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STELUȚELE, de la Grădinița Numărul 3 Step By Step Tulcea, coordonați de profesorii 

Romanescu Florentina și Truțescu Gabriela., în total 45 de participanți. 

        Pe pagina de Facebook a Centrului pentru copii și tineret am realizat și o expoziție 

on-line intitulată „Tainele Dunării”, fiind postat un filmuleț cu lucrările participante la 

secțiunea desen. 

 

 

12.„Prietenie pe o sfoară..." 

         În data de 8 iunie 2021, bibliotecari din cadrul instituției noastre s-au deplasat la 

Școala Gimnazială Frecăței unde au legat o „Prietenie pe o sfoară..." cu elevii clasei a 

II-a coordonați de doamna învățătoare Dragulschi Cristina. Evenimentele s-au împletit 

frumos, astfel încât am sărbătorit și Ziua Națională a Poveștilor și Basmelor Românești.   

Bibliotecarii Ștefan Tanța, Mihailov Anișoara, Mergeane Mariana și Druncea Marian au 

dat viața personajelor din piesa de teatru "Ciuboțelele Ogarului" de Călin Gruia și le-au 

citit școlarilor povestea "Copilul cel isteț" de Petre Ispirescu. Cei 25 de participanți au 

colorat fișe cu personaje din basmele scriitorului și au pătruns în lumea magică a 

istorisirilor pentru copii. 
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         Pe 21 aprilie, on-line, pe Zoom, „Prietenia pe o sfoară ...virtuală” am legat-o cu 20 

de preșcolari ai grupei mari de la Grădinița „Grigore Antipa” din Tulcea, educatoare 

prof. Savencu Verginica. Bibliotecarele Centrului pentru copii și tineret și Ludotecă de la 

Biblioteca „Panait Cerna” Tulcea au creat o punte între lectură și copii prin prezentarea 

basmului „Prâslea cel voinic și merele de aur” de Petre Ispirescu. 

 

 

 

13.CLUBURI DE VACANȚĂ 

 

1. Atelier de caligrafie 

        Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea, prin Centrul pentru copii și tineret, în 

parteneriat cu Asociația „Drumuri Dobrogene”, a organizat în perioada iulie – august 

2021, în fiecare miercuri, de la ora 10.00 până la ora 11.00 „Atelierul de caligrafie”. 10 

copii s-au înscris în urma unui anunț postat pe pagina de Facebook a Bibliotecii. Copii 

talentați și dornici de a cunoaște mai bine lumea magică a scrisului frumos au pătruns 

în lumea literelor și a muzicii ambientale sub îndrumarea doamnei caligraf Mihaela 

Militaru. În decursul celor 8 întâlniri copii au exersat scrisul de mână și au realizat 

mandale caligrafice. 
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2.Curs de inițiere în tainele calculatorului pentru copii 

        Pe data de 8 iulie s-a dat startul cursului de inițiere în tainele calculatorului pentru 

copii. Coordonatorul proiectului care s-a derulat în fiecare joi la Centrul pentru copii și 

tineret al Bibliotecii a fost Druncea Marian. Au fost 9 întâlniri la care cei 10 cursanți au 

participat cu maxim interes. Ei au deprins în această perioadă cunoștințe despre 

componentele calculatorului, lucrul cu fișiere, foldere, programul Word tastând un 

fragment din povestea „Ursul păcălit de vulpe", au învățat să insereze o bordură, un 

fundal de pagină și un număr acesteia, noțiuni legate de navigarea pe Internet (Google 

Maps), pericolele pe care le presupune navigarea pe Internet și prezentarea Power 

Point, au exersat prezentări în acest program adăugând animații și tranziții 

diapozitivelor și s-au amuzat desenând în aplicația Paint - pasărea ANGRY BIRDS.   

        Programul Word Art a fost o noutate pentru ei, creatorul de on-line de artă Cloud 

le-a permis să creeze cu ușurință o artă uimitoare și unică de cloud word. Pe data de 1 

septembrie am postat pe pagina de Facebook un colaj cu poze și scurte clipuri în care 

se regăsesc activitățile desfășurate de copii la cluburile de vacanță. Cele mai multe 

dintre cluburi au avut inițiatori și gazde „Centrul pentru copii și tineret”, „Ludoteca” și 

„Secția de carte în limbi străine”. Tot la această dată, la ora 10:00, Sala de Festivități a 

Bibliotecii Județene „Panait Cerna”Tulcea a găzduit premierea copiilor participanți la 

cele șapte cluburi de vacanță desfășurate în perioada iulie – august 2021 în cadrul 

secțiilor: „Centrul pentru copii și tineret”, „Secția de carte în limbi străine” și „Ludoteca”. 

Coordonatorii cluburilor au fost: caligraf Mihaela Militaru și bibliotecarii Tanța Ștefan, 

Marian Druncea, Grațiela Cernamoriț, Mariana Mergeane, Anișoara Mihailov. Au 

răspuns prezent un număr de 50 participanți, iar sponsorul evenimentului a fost LIDAS 

SRL. 
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14. „Delta Coders”- clubul Code Kids de începători 

        Luni 5 aprilie 2021, a fost o zi plină de emoție atât pentru bibliotecari cât și pentru 

noii membri ai clubului de programare Code Kids de la grupa de începători. Cu mult 

entuziasm și dorința de a pătrunde în tainele coding-ului copiii s-au prezentat, ne-au 

dezvăluit care le sunt pasiunile și au încercat să găsească un nume și un logo pentru 

clubul lor. Au fost 15 participanți la această întâlnire. 

         Începând cu această dată și până pe data de 6 septembrie au avut loc 23 de 

întâlniri ale clubului de începători „Delta Coders”. Din data de 6 septembrie și până la 

finalul anului 2021 au mai fost 10 întâlniri on-line pe Zoom și una fizică în foaierul 

bibliotecii, când copii au înregistrat colindul Code Kids. Coderii au creat un nume al 

clubului, un logo și-au ales ambasadorii și au făcut conturi în platforma code.org. În 

cadrul următoarelor întâlniri am aprofundat noțiunea de algoritmi, am lucrat pe 

platforma Canva.com și am lucrat cu spor pe platforma code.org. 

        Pe data de 7 iunie Coderii "Delta CODERS" s-au întâlnit pentru prima dată la 

Biblioteca. Au jucat un joculeț de cunoaștere, prin intermediul căruia am înțeles cât de 
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important este să îți faci prietenii care vor dăinui în timp. I-am sărbătorit pe Sara și pe 

David și ne-am bucurat din plin de prezența în Bibliotecă. Doamna Irina Chirciu, 

ambasadorul local al proiectului Code Kids, a fost cea care s-a ocupat de achiziționarea 

tortului servit de copii. 

 

 

Coderii au participat la următoarele concursuri: 

1. Primul concurs la care clubul nostru a participat a fost Concursul de Prezentări și 

afișe cu o prezentare respectiv un afiș/poster, care să conțină și un cod QR; 

2. Concurs2 – Vloguri – pe data de 26 iulie coderii „Delta Coders” s-au înscris la 

concursul de vloguri #concurs2. Cu ajutorul ambasadorului Mihai Andrei de la grupa de 

avansați, ei au realizat un filmuleț postat și pe pagina de Facebook a Centrului dar și în 

grupurile Code kids; 

3. Concurs 3 – Back to school, concurs individual la fiecare membru a creat un poster 

sau un material video în care a transmis un mesaj motivațional, de încurajare pentru 

colegii săi Code Kids la început de an școlar. Coderii au folosit platforma platforma 

https://www.canva.com/; 

4. Concurs 4 - SuperCoders2021- ambasadoarea clubului de Delta Coders a realizat o 

animație pe platforma Scratch; 
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5. Concurs 5 - #concurs final – coderii au realizat un afiș în care au folosit pozele lor și 

mesaje legate de activitatea de coding;  

         Pe lângă aceste concursuri ei au acceptat și anumite provocări, cum ar fi Egg 

drop challenge. Ambasadoarea clubului și încă unul dintre membrii au realizat scurte 

video-uri prin care ne demonstrau cum pot arunca un ou de la o înălțime de 2 m fără ca 

acesta să se spargă. Provocare realizată cu succes. Miercuri, 1 septembrie a avut loc 

premierea cluburilor de vacanță și coderii noștri au fost și ei prezenți, deși activitatea lor 

va continua și pe perioada școlii. 

         În perioada următoare, cei 12 membri ai clubului au fost prezenți la Centrul pentru 

copii și tineret, au codat cu spor finalizând și cursul 3, au urmărit un scurt video despre 

legile lui Newton pentru a realiza provocarea catapulta cu bezele și au fost și 

recompensați cu diplome și insigne primite de la Fundația Progress. 

Pe data de 4 noiembrie au venit și rezultatele muncii coderilor începători care au ales 

să participe la concursul #Backtoschool cu afișe pline de creativitate. 7 dintre ei au 

participat la acest concurs câștigând premii precum șepci, penare carnețele și tricouri. 

Pe 20 decembrie, o parte din coderii „Delta Coders” au răspuns provocării de a ne 

colinda în stilul Code Kids. Cu zâmbete pe față și bucurie în sufletele micuțe de copii, 

au făcut ca vocile lor să ajungă la inimile tuturor celor care sunt implicați în acest proiect 

și nu numai. 

 

15. Întâlniri pe Zoom și cursuri de perfecționare profesională 

         În perioada 23 și 25 februarie am participat la un webinar pe Zoom cu 240 de 

participanți „Bibliotecarii ca manageri de proiecte pentru comunitate”. La întâlnire au 

participat printre alții și Marian Știrbescu, Senior Trainer - Management de proiect; 

         În 26 februarie 2021 a avut loc întâlnirea profesională care a reunit bibliotecari 

locali din județul Tulcea implicați în proiectul CODE Kids – copiii fac coding în 

bibliotecile publice.    

       Am discutat despre proiectul Code KIDS și modul de desfășurare pe anul 2021, 

organizarea grupelor de începători și prezentarea ambasadorului nostru local Irina 

Chirciu care se va ocupa de recompensarea cluburilor și de menținerea lor; 

      La 1 martie ne-am întâlnit on-line pe Zoom cu elevii clasei pregătitoare A de la 

Școala Gimnazială „I.L. Caragiale”, prof. înv. primar Manole Carmen și Mitache 

Gabriela și am discutat s despre marele scriitor Ion Creangă. Bibliotecarele Anișoara 

Mihailov și Tanța Ștefan au pregătit și o surpriză pentru copii - o piesa de teatru de 
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păpuși, „O altfel de poveste despre capra cu trei iezi” a adus zâmbet (sub mască) pe 

fețele celor 30 de copii; 

      În perioada 22 martie – 2 aprilie – s-a desfășurat pe Zoom cursul de bibliotecar, 

modulul II; 

       Pe 21 mai examen cu deplasare la București – Curs bibliotecar; 

       Pe 8 aprilie ora 11:00 – am participat la un atelier pe Zoom privind Atragerea de 

resurse în comunitate prin bibliotecă - este al doilea atelier EduCab, dedicat dezvoltării 

activităților care au sau pot avea loc în biblioteca publică; 

       Pe 21 aprilie am participat la lansarea de carte Gheorghe Radomir - „Drumul Până 

în Iad și Înapoi” și „Gloria, Mândrie și Iubire” on-line pe Zoom; 

       În 23 aprilie a avut loc ședința de lucru pe Zoom cu colegii din biblioteca județeană 

și managerul; 

       În 13 mai - Provocare la concurs - Centrul pentru copii și tineret vă provoacă să 

participați la un concurs pe temă sportivă. – 4 câștigători - 4 mingii de oină – 4 premii; 

       În 16 august - Întâlnire pe Zoom cu bibliotecarele din județ care coordonează 

cluburi code kids pentru a discuta despre târgul de științe 2021; 

       Pe 8 septembrie –întâlnire pe Zoom cu bibliotecarele din județ care coordonează 

cluburi de avansați; CODE kids, pentru a discuta despre necesitățile lor pentru a realiza 

proiecte ce vor fi prezentate în cadrul târgului de științe 2021; 

       Între 21 – 22 octombrie – Atelier de imprimare 3 D – la Centrul pentru copii și 

tineret; 

        Pe 5 noiembrie – curs pe Zoom cu privire la utilizarea imprimantei 3D; 

        Între 8 - 9 decembrie 2021 – conferință pe Zoom cu 80 de participanți organizată 

de ANBPR „Bibliotecile în pandemie – de la izolare la adaptare”; 

       În 16 decembrie – întâlnire metodică pe Zoom cu bibliotecarele din județul Tulcea; 

       Pe 17 decembrie – Conferința Națională de diseminare a rezultatelor Proiectului 

internațional „Alfabetizare financiară prin intermediul bibliotecilor publice”; 

       Începând cu data de 1 noiembrie am demarat procedura de rearanjare a fondului 

de carte din gestiunea Centrului pentru copii și tineret. 

16. Vizite la Bibliotecă 

        Pe 16 iunie, Biblioteca Județeană „Panait Cerna” a fost gazdă pentru 34 de copii ai 

clasei I B de la Școala Gimnazială „Elena Doamna” Tulcea, coordonați de doamnele 

prof. înv. Marta Agache și Marcela Vlad. Copiii au vizitat întreaga bibliotecă și au rămas 

fascinați de sălile prezentate, iar la sfârșit bibliotecarii le-au prezentat cu ajutorul 

păpușilor piesa „Ciuboțelele ogarului” de Călin Gruia. 
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      Pe 5 iulie, copii din cadrul „Centrului multifuncțional Sofia” au vizitat sălile de 

împrumut și lectură ale Bibliotecii Județene „Panait Cerna”, oprindu-se la Centrul pentru 

copii unde au vizionat filmulețe cu activitățile desfășurate în cadrul sălii. 

 

17. ,,Njiclu Armânici’’ 

        Pe data de 4 iunie, copiii din cadrul proiectului educational „Njiclu Armânici” au 

revenit cu drag la Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea. Aici au repetat din 

poeziile învățate, au dansat și au învățat un cântec iubit de armâni. Au existat un număr 

de 9 întâlniri pe perioada verii, începând cu data de 4 iunie până pe 24 august. La 

aceste întâlniri au participat un număr de 8 copii care au învățat în acest timp cântecul 

„Moscopolea”, au urmărit un filmuleț despre armânii din Albania, au învățat poezia 

„Cucotlu” scrisă de poetul Constantin Belimace, au transcris o poezie in aromână, au 

povestit despre tradițiile de nuntă la aromâni și au exersat pașii de dans tradiționali. 
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18. Clubul Code Kids „Programming of the future”- avansați 

         Prima întâlnire din acest an a avut loc pe data de 21 ianuarie 2021, on line pe 

platforma Zoom. De la această dată până pe 30 iunie, au existat un număr de 26 de 

întâlniri on-line, pe Zoom iar din data de 30 iunie până pe 13 septembrie au fost 8 

întâlniri desfășurate fizic la Centrul pentru copii și tineret cu cei 6 membri ai clubului. 

În acest timp coderii au finalizat cursul 4 de pe platforma code.org, au făcut afișe în 

canva.com, au participat la activitatea de Hardware propusă de cei de la Simplon de a 

face prezentări în Power Point despre componentele calculatorului, au făcut conturi pe 

https://scratch.mit.edu și s-au familiarizat cu uneltele și blocurile de cod de pe 

platformă. 

        Cinci dintre coderii avansați: Mihai Andrei, Edi Cocu, Rareș Danilov, Irina Duțu și 

Georgiana Vrâncianu, au participat și la concursul de eseuri „Lumea peste 50 de ani”.   

Ei au dat frâu liber imaginației și au povestit cum văd lumea peste 50 de ani din punct 

de vedere al evoluției tehnologiei. După ce au fost anunțate rezultatele competiției am 

fost bucuroși și onorați să aflăm că avem membri pe locurile fruntașe 1 și 3 din 32 de 

participanți. Astfel, pe 23 iunie au fost anunțați câștigătorii pe Facebook iar Mihai Andrei 

a câștigat onorabilul loc 1 și Duțu Andra Irina a câștigat locul 3. Ei sunt și ambasadorii 

clubului. De asemenea clubul nostru a fost pe locul doi ca și număr de participanți la 

acest concurs pe țară câștigând și un premiu pentru club. 

        Pe data de 16 iulie, coderii clubului de avansați „Programming of the future” au 

fost prezenți la Centrul pentru copii și tineret al Bibliotecii Județene „Panait Cerna” 

Tulcea. I-am premiat pe Mihai, Irina, Georgiana, Edi și Rareș pentru rezultatele obținute 

la concursul de eseuri „Lumea peste 50 de ani” și i-am cântat La mulți ani doamnei 

profesor Floarea Calenic care ne este alături în majoritatea activităților. Am lucrat apoi 

la construcția unui T-REX cu ajutorul kitului robotic solar hidraulic câștigat de clubul 

nostru după ce a fost desemnat cel de-al doilea club ca și număr de participanți la 

concursul de eseuri. 

        Pe data de 23 iulie membrii clubului, în colaborare cu Agenția de Presă & New 

Media a Palatului copiilor Tulcea, au început filmările pentru proiectul "Tulcea Express". 

Cu mult talent și dedicare au realizat roboței cu materialele câștigate la competițiile 

organizate de Fundația Progres și Simplon Romania și au exersat talentul lor jurnalistic. 

Din data de 13 august am început să ne facem planuri cu privire la proiectul pentru 

Târgul de științe pentru copii din toamnă. Am vizionat filmulețele realizate de coderii 

participanți la acest târg anul trecut, ne-am hotărât asupra proiectului și am început să 

lucrăm la el. Ei vor participa la Târgul de științe cu proiectul SENZOR DE 



40 
 

TEMPERATURĂ ȘI UMIDITATE, dar și cu alte proiecte realizare de ei (robo-maimuța 

care se încarcă cu energie solară, moto - stepper etc.). După o serie de întâlniri 

săptămânale la bibliotecă, membrii clubului au reușit să finalizeze cele două proiecte. 

Senzor de temperatură și umiditate, realizat în mare parte de ambasadorul clubului și 

Detector de obstacole, realizat de ambasadoarea clubului. 

       Pe data de 22 octombrie 2021, între orele 11:00 - 13:30, s-a desfășurat on-line, pe 

Zoom Târgul de Științe Code Kids Fest - Dobrogea 2021. Deschiderea oficială a 

evenimentului a fost transmisă live pe pagina de Facebook a Bibliotecii Județene 

„Panait Cerna” Tulcea și pe platforma ZOOM. Evenimentul a fost organizat de 

Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea în parteneriat cu Fundația Progress, 

Simplon România și Asociația Celisea. Clubul „Programming of the future” Tulcea s-a 

aflat la prima participare la Târgul Regional de Știință și Tehnologie pentru Copii - 

CODE Kids FEST Dobrogea 2021. Deși au primit mențiune pentru spiritul de echipă și 

detaliere tehnică, importantă a fost participarea și experiența acumulată. La acest 

eveniment au participat 45 de persoane. 

 

 

19. „Simfonia toamnei în culori” 

        Culoarea și creativitate așternută în expoziția tematică realizată de școlari și 

preșcolari ai instituțiilor de învățământ din municipiul și județul Tulcea a putut fi vizitată 

în foaierul bibliotecii începând cu data de 27 octombrie 2021 până pe data de 12 

noiembrie. 
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20. „Dobrogea mea” 

        Pe data de 30 septembrie, am lansat pe site-ul bibliotecii dar și pe Facebook 

anunțul pentru expoziția tematică „DOBROGEA MEA” cu prilejul sărbătoririi Zilei de 14 

Noiembrie - Ziua Dobrogei, care marchează momentul istoric de alipire a Dobrogei la 

Patria Mamă. La această expoziție au participat cu lucrări copii talentați de la școlile din 

municipiul Tulcea, precum: „Alexandru Ciucurencu”, „Elena Doamna”, „Nifon 

Bălășescu”, Școala Gimnazială Numărul 12, Colegiul Dobrogean „Spiru Haret”, Școala 

Profesională „Danubius”, Palatul Copiilor Tulcea, Clubul Copiilor Babadag. Lucrările au 

putut fi admirate în foaierul Bibliotecii până pe data de 30 noiembrie. 
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21. „Sunt mândru că sunt român” – Concurs de eseuri și poezii 

       „Sunt mândru că sunt român” este un proiect dedicat Zilei Naționale a României, 

organizat de Centrul pentru copii și tineret din cadrul Bibliotecii Județene „Panait Cerna” 

Tulcea. Pe data de 29 noiembrie, cu ocazia Zilei Naționale a României au fost 

desemnați câștigătorii. 

Secțiunea poezie: 

Premiul I - Ștrail Ioana Alexandra, clasa a VII-a B, Școala Gimnazială „Constantin 

Găvenea”, Tulcea; 

Premiul II - Nițache Mara, clasa a IV-a B, Școala Gimnazială „Nifon Bălășescu”, Tulcea; 

Mocanu Teodora - Elena, clasa a III- a B, Școala Gimnazială Nr.12, Tulcea; 

Premiul III - Iurco Simona Nicoleta, clasa a VIII-a D, Școala Gimnazială „Alexandru 

Ciucurencu”, Tulcea; Huluba Elena – Mădălina, clasa a VIII-a D, Școala Gimnazială 

„Alexandru Ciucurencu” Tulcea; 

Premiul Special - Cernega Maria, clasa a IV-a B, Școala Gimnazială „Nifon Bălășescu”, 

Tulcea. 15 copii au participat la decernarea premiilor organizată în foaierul bibliotecii pe 

8 decembrie. 
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22. Expoziție tematică dedicată zilei de 1 Decembrie 

        Expoziția a fost realizată în foaierul bibliotecii de elevii Școlii Gimnaziale Speciale 

nr. 14 Tulcea. 

 

 

23. „Festivalul colindelor”- spectacol on-line 

       Pe 21 decembrie am postat un colaj video pe pagina de Facebook a bibliotecii cu 

înregistrări realizate de copii ai școlilor din municipiu și județ. Participanți au fost elevi 

de la Școala Gimnazială „Alexandru Ciucurencu”, Școala Gimnazială „Elena Doamna”, 

Școala Gimnazială Numărul 12, Școala Gimnazială „Ioan Nenițescu”, Școala 

Gimnazială Turda, Școala Gimnazială Mihai Bravu, Școala Gimnazială Hamcearca, 

Școala Gimnazială Nalbant, Grădinița Numărul 2. 
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24. „Târg de iarnă” - expoziție de Crăciun 

Pe 21 decembrie, în foaierul Bibliotecii au fost expuse desene și obiecte decorative de 

iarnă. 

25. POSTĂRI PE PAGINA DE FACEBOOK A CENTRULUI PENTRU COPII ȘI 

TINERET 

        Postările au avut următoarele rubrici: „Recomandări de carte”, „Povești cu tâlc”, 

„Calendarul evenimentelor”. 

       La rubrica „Recomandări de carte” au fost un număr de aproximativ 4 postări pe 

săptămână, unde am prezentat cărți din fondul sălii noastre, astfel încât pe parcursul 

întregului an au fost recomandate aproximativ 150 de cărți. 

         La rubrica „Calendarul evenimentelor” am postat zilnic calendarul evenimentelor 

petrecute de-a lungul timpului în ziua respectivă, din luna ianuarie până în luna 

decembrie. 

 

 

II.3. SALA LUDOTECA (Bibliotecar Tanța Ștefan) 

În cadrul compartimentului Ludotecă, în anul 2021 s-au derulat 7 proiecte cu 85 

activități tematice pentru toate categoriile de public, în cadrul cărora au fost organizate 

activităţi la care au participat 1.183 utilizatori, după cum urmează: 
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Nr.  

Crt. 

Denumire proiect Nr.  

activități 

Nr.  

participanți 

1. Parteneriat educațional „Cărticica ne 

învață multe lucruri despre viață” (an 

școlar 2020 -2021) 

10 346 

2. Prietenie pe o … sfoară virtuală” 

Proiect național în parteneriat cu Biblioteca 

Județeană „George Barițiu” Brașov 

10 125 

3. Ateliere de vacanță 27 324 

4. Parteneriat educațional „Ludoteca pentru 

toți” (an școlar 2021-2022) 

3 189 

5. Festivaluri (on-line) 2 75 

6. A, B sau C. Cine știe răspunde! Care este 

răspunsul corect? 

Concurs interactiv pe pagina de Facebook a 

ludotecii.  

31 - 

7. Prietenie pe o sfoara (grup de lucru) 2 124 

 Total 85 1.183 

 

1. PARTENERIAT EDUCAȚIONAL „CĂRTICICA NE ÎNVAȚĂ MULTE LUCRURI 

DESPRE VIAȚĂ” (an școlar 2020-2021) participanți - 346 

✓ Biblioteca online – 125 participanți 

1. „Eminescu și prietenii” – grupa mijlocie, Grădinița nr.3, 7 elevi; 

2. „Ion Creangă” – clasa pregătitoare, Școala gimnazială „I.L. Caragiale”, 30 elevi; 

3. „ Legenda mărțișorului si a ghiocelului” – Grupa mijlocie, Grădinița nr.3, 25 elevi; 

4. „Teatru de păpuși” – clasa I, Școala primară nr.9, grupa mijlocie, Gradinița nr.3, 42 

elevi; 

5. „Z.I.C.I.” Ziua internațională a cititului împreună – clasa pregătitoare, Școala 

Gimnazială „Grigore Antipa”, Grupa mică, Grădinița nr.3, 21 elevi . 

✓ Expoziții: 185 participanți 

1. Eminescu – 35 participanți; 

2. 24 Ianuarie – 25 participanți; 

3. Mărțișoare - 125 participanți. 
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✓ Activități cu întâlnire fizică 

1. Grupa mare, Grădinița Școala Gimnazială nr.12, 13 copii; 

2. Teatru de păpuși, Cls. a II-a, Școala Gimnazială Frecăței, jud. Tulcea, 23 copii. 

 

2. „PRIETENIE PE O SFOARĂ … VIRTUALĂ” 

        Centrul de Excelență pentru Copii și Tineret al Bibliotecii Județene „George 

Barițiu” Brașov a demarat acest parteneriat în anul 2013 pentru a celebra Ziua 

Internaţională a Cărţii pentru Copii și Tineret. Aflat la cea de-a opta ediție, acțiunile 

parteneriatului sunt dedicate promovării literaturii pentru copii şi stimulării interesului 

pentru lectură a celor mici. Numele parteneriatului „Prietenie …pe o … sfoară...” a fost 

inspirat de activitatea practică ce însoțește atelierele de lectură. Fiecare copil 

participant la program realizează un desen inspirat de cartea prezentată. La sfârșitul 

perioadei de desfășurare, partenerii fac schimb de desene, pe care le expun la sediul 

bibliotecilor lor, pe o sfoară. Anul acesta a fost omagiat scriitorul Petre Ispirescu și 

poveștile sale. În cadrul acestui proiect s-au desfășurat 10 activități la care au participat 

125 de copii. 

 

3. VACANȚA LA LUDOTECĂ – ATELIERE DE VARĂ 

        În perioada 5 iulie 2021 – 31 august 2021 s-au desfășurat 27 de activități (lectură, 

quilling, activități sportive, de creație, teatru cu păpuși) la care au particpat 324 de copii. 

 

 



47 
 

 

 

 



48 
 

 

 

 



49 
 

4. PARTENERIAT EDUCAȚIONAL „LUDOTECA PENTRU TOȚI” (an școlar 2021-

2022) cu 189 de participanți. 

✓ Expoziții: 

1.Culorile toamnei – 70 participanți; 

2. Decembrie - 30 participanți; 

3.Magia iernii –89 participanți; 

✓ Festivalul mărțișorului – 30 participanți; 

✓ Festivalul colindelor - 45 participanți. 

        La invitația noastră, cadre didactice, părinți și copii au răspuns favorabil și au trimis 

înregistrări cu colinde, poezii de iarnă, de primăvara și dansuri care au fost editate într-

un film și postate pe pagina de Facebook a bibliotecii sub forma unui program artistic. 

6. A, B sau C. Cine știe răspunde! Care este răspunsul corect? 

✓ Concurs interactiv pe pagina de Facebook a Ludotecii la care sute de întrebări din 

diferite domenii au așteptat răspunsul corect. 

 

7. PRIETENIE PE O SFOARĂ (grup de lucru) 

        Ca urmare a situației creată de pandemia Covid19, în luna martie 2020, la inițiativa 

Centrului de Excelență pentru copii și tineret al bibliotecii „George Barițiu” Brașov s-a 

format pe WhatsApp grupul de lucru „Prietenie pe o sfoară”. Din acest grup fac parte 

peste 200 de bibliotecari din țară și Republica Moldova. În urma întâlnirilor și discuțiilor 

s-au desfășurat o serie de proiecte naționale unde și Biblioteca „Panait Cerna” Tulcea a 

fost prezentă. Fiind un grup de lucru, ne-am întâlnit pe ZOOM de fiecare dată când a 

fost nevoie pentru a organiza un eveniment. La evenimente au participat 124 de 

persoane. 

✓ Ziua internațională a poeziei – 67 de bibliotecari au recitat poezii. Evenimentul s-a 

desfășurat live pe Facebook; 

✓ 2 repetiții pentru evenimentul Maratonul de povești; 

✓ „1 Iunie - Bibliotecarii citesc povești”. Maratonul de povești – ediția a II-a la care 

au participat 57 de persoane. Bibliotecari din România și Republica Moldova au citit 

povești pentru copii și nu numai. Evenimentul a fost transmis live pe Facebook. 

Postări pe pagina Ludoteca - Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea 

În cadrul rubricii Povești cu care crești, au fost realizate următoarele filmulețe: Povestea 

lui Moș arici, Povestea unei picături de ploaie, Motanul încălțat, Otilia Cazimir - poezii, 

Ursulețul pluș, Pedeapsa mâței, Scrii…, Malala. De asemenea, am realizat câteva 
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expoziții virtuale prezentate pe pagina de Facebook. Toate acestea au necesitat 

editatarea pozelor, scanarea desenelor, montajul audio în programele Movie Maker și 

Storyjumper. 

Alte activități: 

• Imprimarea a 332 documente; 

• Expedierea a 410 documente prin e-mail, WhatsApp, Messenger 

       Din ianuarie până în iulie, Ludoteca a fost închisă pentru public din cauza 

pandemiei de Covid19. 

 

II.4.COMPARTIMENTUL MEDIATECA (bibliotecar Țincoca Petru) 

       Începând cu 1 septembrie 2021 postul vacant de la acest compartiment a fost 

ocupat prin angajarea unui bibliotecar. S-au realizat mai întâi activități de igienizare, de 

aranjare și desprăfuire a fondului, verificarea aparaturii, cercetarea pieței pentru 

înnoirea acesteia, încheierea de parteneriate, participarea și realizarea unor activități în 

măsura în care a fost posibil. Astfel, s-au desfășurat 3 evenimente culturale la care au 

participat 113 persoane. 

       Conform TINREAD, în inventarul Compartimentului Mediatecă se găsesc – la raft – 

4.373 de documente, respectiv: 8 broșuri multigrafiate, 1 manual cu foi detașabile, 116 

CD-ROM-uri, 1 casetă audio, 780 de cărți tipărite, 1 CD-mp3, 240 de casete video, 340 

de CD-uri audio, 106 DVD-uri, 2.738 de discuri vinyl, 42 de broșuri tipărite. La 2 

septembrie 2021, acestora li s-au adăugat 665 de volume - predate de Compartimentul 

Lectură pentru Adulți – înregistrate în Registrul Inventar între numerele 126.501 – 

94.286 inclusiv, iar în registrul de Mișcare a Fondului sub poziția/pozițiile 1.984/1 – 

2.015/2. 

       Tot potrivit TINREAD, la Secția pentru nevăzători sunt înregistrate – la raft – 732 

de documente, dintre care 43 de cărți tipărite în braille, 44 de CD-ROM-uri, 2 cărți 

tipărite, 1 CD audio, 533 de casete audio, 109 periodice tipărite. 

       Mass-media. Pentru promovarea unor acțiuni pe care le-a inițiat și organizat 

Biblioteca Județeană „Panait Cerna” (sau la care a participat) s-au elaborat două 

comunicate de presă. Primul aducea în atenție  CODE Kids FEST DOBROGEA – 

Târgul Regional de Știință și Tehnologie pentru Copii organizat de Biblioteca Județeană 

„Panait Cerna” Tulcea (vineri, 22 octombrie 2021), instituția noastră popularizând acest 

eveniment prin mijloace de comunicare în masă atât la nivel local, cât și zonal. 

        Al doilea, emis pe 10 decembrie 2021 și conținând atât text, cât și material 

fotografic, a avut ca subiect câștigarea de către Echipa Cerna's Coders a Premiului I la 
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ediția a II-a a Târgului Național de Știință și Tehnologie pentru Copii – CODE Kids 

FEST, desfășurată pe 7 și 8 decembrie 2021. 

       De asemenea, participarea la două ședințe interne - prezidate de doamna manager 

dr. Ligia Dima – în vederea realizării unei publicații prin care compartimentele Bibliotecii 

Județene „Panait Cerna” Tulcea să-și popularizeze activitățile, dar în paginile căreia să 

fie publicate și interviuri cu personalități culturale, poezie, proză și critică literară, teatru, 

istorie sau rubrici ca „Pagina cititorilor”, „Portret de bibliotecar”, „Titluri noi în bibliotecă”, 

„Proiecte”. 

        Social media. Pe pagina Facebook „Mediateca – Biblioteca Județeană «Panait 

Cerna» Tulcea” s-au realizat 42 de postări, în cele mai multe oferind informații despre 

personalități tulcene (în viață sau dispărute) despre care Secțiunea „Personalia” a site-

ului nostru, www.tulcealibrary.ro, oferă date detaliate, cum ar fi preotul erou Belizarie 

Popescu, graficianul Ștefan Teodor Găvenea, poetul Ioan Gheorghiță, Sofia Vrabie, 

scenograful Marfa Axenti, pictorul Alexandru Ciucurencu, publicistul Nicolae Ariton, 

profesorul Mihai Albotă, coregraful Jora Roman, pictorul Eugen Bratfanof, Episcopul 

Tulcii, P.S. Părinte Visarion, profesorul Gheorghe Bucur, istoricul și arheologul Gavrilă 

Simion, profesorul Mihai Marinache, general de brigadă Nicolae Mateescu, preot Felix 

Lucian Neculai, scriitoarea Nicoleta Voinescu, publicista Tania Nicolescu, scriitoarea 

Silvia Zabarcencu. Totodată, s-au publicat informații despre muzicieni ale căror partituri 

se află și în fondul Mediatecii, precum Liviu Dandara, Mihail Andricu, Corneliu Cezar, 

Ludwig van Beethoven și Ionel Perlea, textele fiind însoțite de fotografii ale 

personalităților, fotografii ale partiturilor deținute de Compartimentul Mediatecă și, acolo 

unde a fost posibil, link-uri (în comentarii) către YouTube. Prin aceste postări s-au 

urmărit două obiective: a) promovarea colecțiilor Bibliotecii Județene „Panait Cerna” și, 

respectiv, b) familiarizarea publicului cu site-ul instituției. 

       Ca efect al activității online, numărul de urmăritori ai paginii Mediateca – Biblioteca 

Județeană „Panait Cerna” Tulcea a crescut de la 404, câți înregistram la 1 septembrie 

2021, la 866, grație și faptului că toată postările au fost distribuite pe Pagina Culturală 

Tulcea și pe grupul de Facebook „Tulcea culturală”. 

       Parteneriate. În intervalul de referință, s-au elaborat două protocoale de 

parteneriat, ambele valabile pentru anul școlar 2021 – 2022. 

        1.Proiectul „Clubul de lectură pentru adolescenți 𝑩𝑰𝑩𝑳𝑰𝑶Tulcea”, care își 

propune încurajarea lecturii, promovarea și descoperirea beneficiilor comunicării și a 

cititului împreună, a fost încheiat între Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea – 

Compartimentul „Mediatecă” din cadrul Biroului „Comunicarea Colecțiilor. Animație 
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Culturală”, Colegiul Dobrogean „Spiru Haret” și Liceul Teoretic „Grigore Moisil”, ambele 

din municipiu, singurele două instituții tulcene de învățământ în cadrul cărora ființează 

cenacluri literare, fiind vorba de „Aspirații” și „Negru pe Alb”. În prealabil, s-au purtat 

discuții cu prof. Florin Anastasiu și prof. Camelia Ivanov, directorii celor două licee, iar 

ulterior semnării documentului, cu profesori de limba și literatura română. Din cauza 

restricțiilor impuse în context pandemic, anul trecut nu am organizat nici o întâlnire, 

urmând ca în anul 2022 să organizăm astfel de întâlniri. 

       Proiectul stabileşte cadrul colaborării şi mijloacele de acţiune necesare îndeplinirii 

următoarelor obiective: studierea preferinţelor tinerilor, identificarea necesităţilor 

utilizatorului adolescent, promovarea cărţii, atragerea adolescentului la lectură, 

promovarea lecturii ca activitate socială, nu ca întreprindere solitară. 

       2. Al doilea proiect, intitulat „Muzică, poezie și teatru în Casa Cărții”, a fost 

încheiat cu Liceul de Arte „George Georgescu” din municipiu, își propune să dezvolte și 

să valorifice, prin activități de natură artistică, aptitudinile scenice ale elevilor liceului 

menționat. 

       Deși semnat în prima parte a lunii decembrie a anului trecut, parteneriatul – semnat 

de conducătorii celor două instituții, dr. Ligia Dima și prof. Mariana Pavel – a căpătat 

deja expresie prin două evenimente: o expoziție (de sărbători) a elevilor (din clasele a 

V-a, a VI-a și a IX-a, îndrumați și coordonați de prof. Claudia Pahom-Grigore) de la 

Secția Arte Plastice, expoziție organizată în foaierul bibliotecii, și un spectacol de 

colinde, în l Ajunul Crăciunului, oferit în Sala de Festivități de Grupul „Vocalis” – Artă 

Vocală. Canto Clasic, prof. Petruța Buță. 

        Următoarea activitate s-a desfășurat pe 14 ianuarie a.c., în Sala de festivități, 

constând într-un spectacol de muzică și poezie dedicat lui Mihai Eminescu, în timp ce 

în foaier s-a organizat o expoziție tematică unde elevii Secției de Arte Plastice au  

expus lucrări. 

        Mai trebuie precizat că acest parteneriat implică elevii tuturor secțiilor Liceului de 

Arte „George Georgescu”, anume Muzică, Arte Plastice (plus specializarea Arhitectură), 

Arta Actorului. 

         Evenimente 

1. În perioada premergătoare Târgului Regional de Știință și Tehnologie pentru Copii - 

CODE Kids FEST DOBROGEA (21 octombrie) bibliotecarul secției a luat parte atât 

la sesiunile de instruire organizate online de Fundația Progress în vederea bunei 

desfășurări a concursului pe platforma Zoom, cât și din echipa constituită de Marian 
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Druncea, coordonatorul județean al proiectului CODE Kids, în calitate de 

prezentator al evenimentului. 

 

2. Joi, 7 octombrie, în Sala Mediatecă am organizat prima Seară literară, considerând 

că Biblioteca Județeană „Panait Cerna” trebuie să pună la dispoziția tulcenilor cu 

aptitudini scriitoricești un atare spațiu în care să-și prezinte producțiile literare și că, 

pentru confirmarea sau descoperirea talentelor, „Casa Cărții” este cel mai potrivit 

loc. Au participat: Tania Nicolescu, Olga Grigorov, Victor Henrich Baumann, Nicolae 

Georgescu, Cristina Dragulschi, Petru Șolcă. 

 

3. Vineri, 12 noiembrie 2021, cu începere de la ora 15.00, în Sala de festivități a 

Bibliotecii Județene „Panait Cerna” a avut loc lansarea celui mai nou volum al 

scriitoarei Tania Nicolescu, „Caleidoscop”. Cu același prilej, va fi prezentat Nr. 25, 

Anul 7, septembrie 2021, al Revistei „Seniorii tulceni”, editată de Asociația „Seniori 

în acțiune”. Evenimentul a fost organizat de Biblioteca Județeană „Panait Cerna”, 

prin Compartimentul Mediatecă al Biroului „Comunicarea Colecțiilor. Animație 

Culturală”, și Asociația „Seniori în acțiune”. 
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4. Începând cu 21 decembrie, foaierul instituției a găzduit - pe toată durata sărbătorilor 

de iarnă – expoziția realizată cu lucrări ale a elevilor din clasele a V-a, a VI-a și a IX-

a, îndrumați și coordonați de prof. Claudia Pahom-Grigore, Secția Arte Plastice a 

Liceului de Arte „George Georgescu” Tulcea. 
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5. În ajunul Ajunului Crăciunului, în dimineața zilei de 23 decembrie, Biblioteca 

Judțeană „Panait Cerna”, prin Compartimentul Mediatecă al Biroului „Comunicarea 

Colecțiilor. Animație Culturală”, în parteneriat cu Liceul de Arte „George Georgescu”, 

a organizat un spectacol de colinde, pe scena Sălii de festivități a instituției noastre 

urcând membrii grupului „Vocalis” al liceului menționat, grup coordonat de prof. 

Ecaterina-Petruța Buță, Artă vocală – canto clasic. 

 

 

       Pentru anul 2022 compartimentul Mediatecă își propune să realizeze următoarele 

proiecte culturale: 

 

1. „CLUBUL DE LECTURĂ PENTRU ADOLESCENȚI BiblioTulcea” 

Organizator: Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea (Mediatecă) 

Scurtă descriere: Proiectul își propune încurajarea lecturii, promovarea și descoperirea 

beneficiilor comunicării și a cititului împreună. Parteneri: Colegiul Dobrogean „Spiru 
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Haret”, Liceul Teoretic „Grigore Moisil”. Grup țintă: liceeni, cadre didactice. Perioada de 

desfășurare: anul școlar 2021 – 2022.  

 

2. „SERATE MUZICALE” 

Organizator: Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea (Mediatecă) 

Scurtă descriere: Scurte spectacole (piese de muzică clasică) susținute de elevi ai 

Liceului de Arte „George Georgescu”. Partener: Liceu de Arte „George Georgescu” 

Tulcea. Grup țintă: Elevi, cadre didactice, melomani. Perioada de desfășurare: anul 

școlar 2021 – 2022.  

       S-a purtat corespondență telefonică cu doamna Angela Ionescu, președintele 

Asociației Nevăzătorilor „Regina Elisabeta” Tulcea, în scopul actualizării/înnoirii fondului 

de carte editată în Braille, în ciuda faptului că oferta este foarte redusă în țara noastră. 

Spre regretul ambelor părți, starea precară a sănătății sale și condiția de persoană 

nevaccinată (încă) o împiedică pe doamna președinte să viziteze Compartimentul 

Mediatecă; în asociație mai sunt înscrise două persoane – ambele nevaccinate – care 

cunosc alfabetul Braille. 

        În perioada 6 octombrie – 10 noiembrie, bibliotecarul secției a participat online, pe 

platforma Zoom, în fiecare zi de miercuri, în intervalul 15:00 – 16:30, la Cercul de 

învățare Cum devenim editori Wikipedia, organizat de Goethe-Institut București. 

Cercurile de învățare reprezintă o metodologie creată de către Peer 2 Peer University, 

SUA și Biblioteca Publică din Chicago în 2015 pornind de la un mod de învățare de la 

egal la egal. De atunci, metodologia a fost folosită de biblioteci și comunități din 

întreaga lume, iar în 2020 a fost adusă în România de Fundația Progress. Cercurile de 

învățare sunt deschise publicului, gratuite pentru toți participanții și recurente (având în 

general 6–8 întâlniri). Cursul prin care am învățat să edităm pagini Wikipedia în limba 

română a fost dezvoltat în 2021 de Fundația Progress, împreună cu Wikipedians of 

Romania & Moldova, și a necesitat nouă ore pentru a-l parcurge și a realiza împreună 

toate exercițiile. 

       La finalul cursului s-au acordat, ca parte a instituției Biblioteca Județeană „Panait 

Cerna”,  Diplome de absolvire LEARNING CIRCLES pentru „parcurgerea cu succes a 

cercului de învățare despre contribuirea cu date și editarea de conținut pe paginile 

Wikipedia”. Diploma este semnată de Susanne Teichmann, director al Departamentului 

de Informații și Bibliotecă Goethe Institut Bukarest. 
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II.5. COMPARTIMENTUL LEGĂTORIE (conservator Gândac Vasilica) 

       La acest compartiment s-au desfășurat următoarele activități specifice: 

 refacerea legăturilor și înlocuirea coperților publicațiilor deteriorate în vederea 

repunerii lor în circulație – 1.297 de cărți, manoperă ce presupune desfăcerea 

pagină cu pagină, îndepărtarea adezivului uscat, aplicarea altu iadeziv, coaserea cu 

capse de sârmă, confecționarea coperților și aplicarea pe blocul de carte; 

 legarea publicațiilor seriale – 128 de volume de ziare, manoperă ce presupune 

încleierea la cotor, coaserea cu capse sârmă, confecționarea coperților, aplicarea 

pe volumul publicației; 

 legarea monitoarelor oficiale – 28 de volume, manoperă ce presupune încleierea 

cotorului, coaserea cu capse sârmă, confecționarea coperții, aplicarea pe blocul de 

volumului; 

 legarea a 6 condici de prezență; 

 legarea a 7 dosare cu legi; 

 legarea dosarelor de la compartimentele bibliotecii în volume în vederea arhivării 

acestora – 129 de dosare și numerotarea a 47250 de pagini, manoperă ce 

presupune confecționarea coperților pentru fiecare, aplicarea pe dosar, sigilarea 

dosarelor. 

 legarea a 6 lucrări de examen. 
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        III. Biroul Împrumut Carte Adulţi şi Copii. Colecții Speciale. Depozit Legal 

Local (Bibliotecari: Ioana Frunte-Lată - șef birou, Zoița Ciotic, Dogaru Mădălina, 

Valentina Filip, Paula-Grațiela Cernamoriț, Camelia Bucuroaia, Daniela Serghei). 

 

Principalii indicatori la nivelul biroului anul  2021 

 Limbi  

Străine  

 

Împrumut 

Carte  

Copii 

Împrumut  

Carte  

Adulți  

Colecții  

Speciale 

 

Total 

Utilizatori deserviți   1.133   

 Frecvenţa 963 3.492 11.309  15.759 

Documente împrumutate  

consultate 

2.155 5.681 

 

18.590 

 

 

26.426 

Informații oferite 31 2.802 5.195  8.028 

Referințe și bibliografii 25 343 5.575     5.943 

Referințe prin e-mail 20 40 25  85 

Livrări doc. electronice 1  53      54 

Sesiuni de instruire a 

utilizatorilor (OPAC) 

 8 457 8 

473 

expoziții (în spațiile 

secției și on-line) 

8  896  

904 

Număr rezervări titluri   113  113 

Documente imprimate şi 

copiate pe hârtie 

20 1 22  

43 

Nr. evenimente culturale 22    22 

Nr. participanți 

evenimente culturale 

177  45  

222 

 

   III.1.Secția Limbi Străine (Bibliotecar: Paula-Grațiela Cernamoriț):  

  

       Secția Limbi Străine deține un număr de 21.510 documente din care în perioada 

01.01 – 31.12. 2021,  s-au difuzat 2.155 documente, înregistrându-se un număr de 963 

vizite. 

Alte activități desfășurate: 
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 Informarea utilizatorilor asupra condițiilor de studiu la Sala de Limbi Străine (lectură 

și împrumut); 

 Asigurarea cererilor de lectură a utilizatorilor prin punerea la dispoziția acestora a 

publicațiilor din sală și supravegherea lor permanentă;  

 Controlarea permiselor și îndrumarea utilizatorilor către Înscriere atunci când e 

necesară revizarea sau schimbarea acestora; 

 Evidența cererilor de carte ce nu pot fi onorate imediat în vederea achiziționării lor, 

realizarea de liste cu propuneri pentru achiziționarea de noi documente;  

 Intercalarea la raft a cărților nou înregistrate, transferate din alte secții, studiate la 

sală, restituite de utilizatori sau folosite pentru materialele video sau expoziții; 

 Menținerea ordinii și curățeniei în Secția Limbi Străine; 

 Printarea și decuparea  semnelor de carte pentru a le oferi utilizatorilor (30 semne); 

 S-au OCR-izat 48 cărți și reviste care s-au atașat titlurilor respective în TinRead; 

 S-au repostat pe pagina de FB a secției diverse link-uri legate de cultură și civilizație 

(YouTube, alte pag. de FB  sau redistribuit (și în grupul Biblioteca Digitală) cărți deja 

postate pe site-ul tulcealibrary.ro;  

 S-au realizat 409 de scanări din revista Francisco Franco (Nr. 16-17-18) (84 scan.), 

„The union of Bucovina with Rumania”, Buc., 1940 (80 scan), ”Noi și Delta” (49 

scan), Marcel Ciorcan „Organizarea colecțiilor” (39 scan), Săluc Horvat – 

„Introducere în biblioteconomie” (5 scan), Revista „Biblioteca” (15 scan), „Great 

Thrace” de Boldur Alexandru (18 scan), „Romania - Tourist Guide” (fragment) (35 

scan), „Byzance et l'art du XII siecle” de Georges Duthuit (66 scan.), Procedura 

casare (18 scan) etc. Cărțile și revistele le-am trimis spre postare pe site; 

 Participarea de câtre bibliotecarul secției pe platforma Zoom la Cursul on-line de 

învățare în Wikipedia, organizat de Fundația Progress pentru bibliotecari (5 întâlniri 

a câte 2 ore/săpt). În urma acestuia bibliotecarul a editat și îmbunătățit în Wikipedia 

25 de pagini (articole). În colaborare cu Marian Druncea, bibliotecarul secției a  

realizat pagina Wikipedia a Bibliotecii Județene „Panait Cerna” din Tulcea și a adus 

adăugiri paginii despre poetul Panait Cerna, paginii despre Sfântu Gheorghe etc.; 

 S-au introdus 270 coperți de cărți în TinRead și s-au trimis spre prelucrare cărțile 

care nu se regăseau după titlu, autor sau aveau date incomplete; 

 S-au căutat și oferit on-line informații despre Nava Republica și Dunavățul de Sus;  

 S-au căutat și descărcat de pe site-ul bibliotecii, de pe pagina de FB și din ziarul 

Delta articole și fotografii despre Zilele Bibliotecii Județene  din 2013 până azi; 
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 S-au realizat două materiale cu articole despre Sfântu Gheorghe din ziarul Delta, 

anii 2005 și 2006,  care au fost  trimise spre publicare pe site. În total: 34 articole, 32 

fotografii ale articolelor, 25 pagini word; 

  Participarea pe Zoom la lansarea cărții domnului Radomir Gheorghe (21aprilie) și la 

lansarea cărții d-nei Elena Netcu, la Sala de festivități (22 aprilie); 

 Realizarea a 6 clipuri video: „Eminescu, o stea nemuritoare” (editat), „Moliere” (2 

video cu 19 fotografii coperți carte și 20 rânduri text), „Rudyard Kipling” (1 video cu 

10 fotografii coperți carte și 8 rânduri text), „Edgar Allan Poe” (1 video cu 10 

fotografii coperți carte și 17 rânduri text), „Orwell George” (1 video cu 6 fotografii 

coperți carte și 10 rânduri text); 

 Pe pagina de Facebook a secției – „Sala de carte în limbi străine – Biblioteca 

Județeană „Panait Cerna” Tulcea s-au promovat colecțiile secției prin postări de 

albume cu fotografii sau scanări pe anumite tematici: „Din colecțiile sălii de carte în 

limbi străine” (41 postări cu 48 fotografii și 686 rânduri de text); „Cărți în limbi străine 

pentru copii” (6 postări cu 13 fotografii și 42 rânduri de text); „Biblioteci din lume” (3 

postare cu 24 fotografii și 69 rânduri); „Bucătăria coreeană” (7 postări cu 27 

fotografii și 72 de rânduri); „Copilăria în vremea comunismului” (3 postări cu 3 foto); 

„Amazing South Korea” (6 postări cu 27 fotografii); „Limba coreeană” (1 postare cu 1 

fotografie); „Easy to learn korean language” (5 postări cu 5 foto); „The Horus 

Heresy”(1 postare cu 1 foto și 10 rânduri text); „Biblioteca virtuală în limbi străine” 

(12 postări cu 12 lik-uri cărți)”; 50 AMERICAN HEROES - Every kid should meet” 

(10 postări cu 20 scanări și 151 rânduri text); „Istoria dramelor coreene”, 

promovarea unor drame coreene de succes pentru atragerea unui număr mai mare 

de vizualizări ale paginii (8 postări cu 8 fotografii și 184 rânduri text); „Actori sud-

coreeni” (6 postări cu 6 fotografii și 105 rânduri de text); „Inițiere în tainele limbii 

coreene” (114 fotografii+ 150 rânduri text); „Clubul de lectură în limba engleză” (81 

fotografii+53 rânduri text); „Noutăți la Sala de carte în limbi străine” (8 postări, 20 

foto, 80 rânduri word). 

  În grupul „Biblioteca digitală”, cu 7.200 de membri, s-au postat 164 de cărți sau 

pagini din cărți, în format pdf; 

 Organizarea cluburilor de vacanță  ”Inițiere în tainele scrierii coreene”, (iulie-

prezent), 17 ateliere,  și ”Clubul de lectură în limba engleză”, 7 ateliere, (iulie-

august).  
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Îndrumarea studentei Andrei Andreea-Raluca, studentă la Filologie, An III, Secția 

Engleză-Franceză, pentru a-și realiza practica necesară la facultate; 

 Participarea on-line la cursurile Masterului de formare profesională ”Gestionarea 

Informației în Societatea Contemporană”, organizate de Universitatea din București, 

Facultatea de Litere; 

 Pentru ușurarea și rapiditatea regăsirii informației necesare utilizatorilor s-au 

introdus în TinRead 84 articole din reviste sau capitole din cărți (Cele 3 volume ale 

”Tratatului de biblioteconomie”, ”Revista română de biblioteconomie și știința 

informării” (numerele din 2010 și 2007), ”The adventures and memoires of Sherlock 

Holmes” (cuprinde  25 de povestiri pe care nu le-aș găsi decât căutând cartea la raft 

și citind cuprinsul);  

 S-au adăugat unor cărți, introduse în TinRead doar în limba greacă, titluri și autori în 

limba engleză, pentru ușurința regăsirii lor; 

 Participarea în lunile august și decembrie la concursurile de angajare pentru 

posturile vacante de la secțiile Mediatecă și Colecții Speciale. Depozit Legal; 

 Scrierea diplomele pentru participanții la cluburile de vacanță desfășurate la Secția 

limbi străine și pentru participanții și câștigătorii Târgului de știință Code Kids, 

desfășurat la Tulcea (online). 
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        III.2. Secția Împrumut Carte Pentru Adulți (Bibliotecari: Zoița Ciotic, Mădălina 

Dogaru, Valentina Filip):  

 

 

Activități specifice în cadrul secției: 

 Realizarea de servicii de împrumut electronic la domiciliu a documentelor de 

bibliotecă, descărcări, prelungiri prin telefon, e-mail sau cu cartea la vedere; 

 Evidența gestionară și securitatea colecțiilor repartizate secției (121.479 

documente); 

 Informarea utilizatorilor privind fondul de publicaţii şi servicii pe care le poate oferi 

biblioteca şi punerea la dispoziţia cititorilor „Regulamentul utilizatorilor” în vederea 

cunoaşterii normelor de împrumut; 

 Înscrierea în baza de date a utilizatorilor, eliberarea permiselor individuale și 

contractelor de servicii - 10; 

 Verificarea permiselor pentru reînscriere sau vizare pe anul în curs - 95; 

 Respectarea procedurilor de lucru în baza cărora se desfășoară activitățile specifice 

secției și adaptarea noilor condiții pentru combaterea și răspândirea Corona 

virusului; 

 Dezinfecția regulată a suprafețelor și a tuturor obiectelor frecvent atinse de vizitatori, 

dezinfectarea colecțiilor, a rafturilor și a mobilierului, aerisirea periodică a 

încăperilor, marcarea fiecărui lot carantinat  cu data de intrare și ieșire din carantină 

ianuarie-mai; 

 Realizarea serviciului de împrumut al documentelor cu rezervări în prealabil prin e-

mail, telefonic sau pe pagina de Facebook a secției, și stabilirea unei programări 

pentru împrumut sau restituire; 
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 Aducerea cărților solicitate la intrarea în secție, în spațiul special amenajat întrucât 

nu se permitea accesul în interiorul secției (perioada 01.01.2021- 01.06.2021); 

 Împrumutul și restituirea documentelor solicitate de utilizatori prin telefon sau email  

fără certificat verde în fața instituției (perioada octombrie-decembrie 2021);  

 Punerea în carantină a cărților restituite de cititori și marcarea fiecărui lot de 

documente cu data de intrare în carantină (până la achiziționarea sterilizatorului de 

carte), dezinfecția regulată a suprafețelor și a obiectelor frecvent atinse de vizitatori, 

a rafturilor și a mobilierului, aerisirea periodică a încăperilor; 

 Efectuarea operațiunilor de igienizare și dezinfectare a cărților cu ajutorul 

sterilizatorului de carte cu lămpi UV (8.352 documente); 

 Înregistrarea și verificarea documentelor intrate în fondul secției  -1.157; 

 Recomandări de lectură pentru categoriile care nu știu să folosească catalogul 

virtual; 

 Atenționarea cititorilor cu privire la timpul maxim de staționare / utilizator de 9 min (7 

min. la împrumut și 2 min. la restituire) în perioada 01.01.2021- 01.06.2021; 

 Îndrumarea și instruirea  utilizatorilor pentru cercetarea şi consultarea cataloagelor, 

în identificarea documentelor solicitate în sistem informatizat (OPAC), livrarea de 

documente electronice la cerere; 

 Verificarea permanentă a stării fizice a cărților restituite de cititori, sortarea 

documentelor deteriorate și înaintea lor spre Compartimentul Legătorie, în vederea 

recondiționării (350 cărți); 

 Verificarea și analiza periodică a colecțiilor secției și propuneri pentru eliminarea din 

circulație a celor uzate fizic sau moral (propuneri casare - 1515 cărți) ; 

 Comunicarea permanentă cu utilizatorii în vederea îmbunătățirii serviciilor oferite 

prin: telefon, e-mail, pagina de Facebook; 

 Semnalarea titlurilor solicitate de cititori, propunerea titlurilor și a numărului de 

exemplare necesare secției, inexistente în colecțiile bibliotecii, în vederea 

completării fondului și înaintarea lor către Compartimentului Achiziții; 

 Identificarea și reetichetarea documentelor cu etichetele deteriorate; 

 Realizarea de expoziții-eveniment, expoziții tematice și promovarea lor;  

 Promovarea lecturii prin recomandarea în fiecare lună a unei cărți atât în secție, cât 

și pe pagina oficială a bibliotecii;  

 Urmărirea periodică a termenelor de restituire a documentelor împrumutate și 

înștiințarea cititorilor restanțieri pe anul 2021 prin telefon (1.672).  

 Pregătirea secției pentru accesul liber la raft începând cu data de 01.06.2021; 
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 Decalarea fondului de carte din secție pentru crearea spațiului la raft(30000 

documente); 

 Scoaterea cărților din carantină și intercalarea lor la raft; 

 Promovarea lecturii prin recomandarea în fiecare lună a unei cărți atât în secție, cât 

și în mediul online (12 cărți);  

 Realizarea, pe pagina de facebook a  secției, a rubricilor  zilnice Recomandare de 

lectură - prezentarea unei cărți, recenzii și link-ul către catalogul online (229 postări); 

Calendar literar - prezentarea pe scurt a biografiei unor scriitori români sau străini, a 

titlurilor semnate de aceștia existente în fondul secției și a link-ului către catalogul 

online (229 postări); a unor clipuri despre pictori celebri (14 clipuri); marcarea unor 

zile internaționale (19 prezentări) cât și promovarea altor materiale din domeniul 

cultural.  

 Rezolvarea cererilor bibliografice ale utilizatorilor pe diferite teme din diverse 

domenii; 

 Înscrierea în baza de date a utilizatorilor noi, eliberarea permiselor individuale și a 

contractelor de servicii (29 permise); 

 Verificarea permiselor pentru reînscriere sau vizare pe anul în curs (147 reînscriși); 

 Întocmirea rapoartelor de activitate personală și a altor situații cerute de 

responsabilul de compartiment sau de conducerea instituției; 

 Participarea la diverse Comisii, conform dispozițiilor primite (Comisia de disciplină; 

Comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului vacant de 

bibliotecar gr II la Compartimentul Mediatecă; Comisia de concurs pentru ocuparea 

postului vacant de bibliotecar gr II la Compartimentul „Colecții speciale. Depozit 

legal local”); 

 Realizarea de servicii cu publicul, de împrumut în sistem informatizat la domiciliu a 

documentelor de bibliotecă, descărcări, prelungiri (prin telefon, e-mail sau cu cartea 

la vedere), rezervări la cerere a titlurilor care nu sunt disponibile în momentul 

solicitări, rețineri, referințe și bibliografii pe baza colecţiilor proprii sau din alte surse 

de informare, intercalarea la raft a cărților returnate; 

 Organizarea colecțiilor conform normelor biblioteconomice, prin așezarea strict 

alfabetică pe domenii a colecțiilor cu acces liber la raft în sală și în depozit pentru 

realizarea deservirii eficiente a cititorilor;  

 Întocmirea Referatelor încasare venituri reprezentând contravaloarea cărţilor 

pierdute și plătite de utilizatori, emiterea chitanțelor şi înaintarea acestora la Biroul 

Contabilitate;  
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 Înregistrarea și verificarea documentelor intrate (prin cumpărare, donații sau 

transfer) (1157 documente intrate) și evidența documentelor ieșite (publicații plătite, 

transferate sau casate) în Registrul de Mișcare a Fondurilor (RMF) al secției; 

 Întocmirea evidenței statistice a utilizatorilor și a documentelor difuzate pe secție 

pentru realizarea rapoartelor statistice de utilizare (PROBIB); 

 Realizarea de expoziții-eveniment sau expoziții tematice și promovarea lor în mediul 

online (total impact al postărilor pe pagina de Facebook a secției: 53.607; audiență: 

1.300 K):   

1. Ziua Culturii – „Personalități culturale românești” (videoclip);  

2.  24 Ianuarie - Mica Unire (album foto);  

3. Femeia - sursă de inspirație în literatură (Soții versus Fete); 

4. Ziua Internațională a Poeziei (poeți tulceni); 

5. Thrillere psihologice; 

6. Cărți fantasy; 

7. Scriitori români contemporani; 

8. Cărți de citit în vacanța de vară; 

9. Romane polițiste nordice; 

10.  Romane și cărți documentare despre spionaj; 

11. Cărți ce prezintă o lume distopică; 

12.  Cărți S.F.; 

13.  Magia cărților inspirate din fapte reale; 

14.  Cărți de psihologie practică; 

 

15. „10 februarie Ziua Internațională a cititului” - bucuria, frumusețea și  beneficiile 

lecturii (album foto); 

16.  „12 Februarie Ziua internațională dedicată lui Charles Darwin” (album foto); 
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17.  ”15 februarie – 170 de ani de la nașterea celui mai mare reformator al școlii 

românești  din secolul al XIX-lea  Spiru Haret” (videoclip); 

 

18.  „21 Februarie - Ziua Internațională a Limbii materne” (album foto); 

19.  „145 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși sculptor – o altă prezentare” 

 (album foto); 

 

20.  „24 februarie ,,Dragobete - Iubirile memorabile ale marilor scriitori români” (album 

foto); 

21.  „1 martie - ,,Cartea – Mărţişor”(videoclip); 

 

22.  „03 Martie Ziua Internațională a scriitorilor (album foto); 
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23.  „08 martie -„Femeia - sursă de inspirație în literatură”(videoclip); 

24. Expoziție  de carte ,,10 Cărți de citit primăvara”; 

 

25. Expoziție de carte ,, Autobiografii, memorii, jurnale”; 

26.  „20 martie Ziua internațională a francofoniei” (album foto); 

27. „21 Martie Ziua internațională a poeziei,, E ușor a scrie versuri…”(album foto); 

 

28.  Expoziție de carte ,,Cărți pentru adolescenți - lumea văzută prin ochii 

tinerilor”(videoclip); 

29. Expoziție de carte ,, Serii - Trilogii - cele mai citite serii-trilogii” (videoclip); 

30. Expoziție de carte  ,,7 aprilie - Ziua mondială a sănătății” (videoclip); 

31.  Expoziție de carte ,, Frumusețea cărților vechi - 23 aprilie - Ziua cărții și a dreptului 

de autor” (videoclip); 

 



69 
 

32.  Expoziție de carte ,,Iepurașul cititor” expoziție carte românească” (videoclip); 

33.  „9 Mai - Ziua Europei” - triplă sărbătoare pentru poporul român (videoclip); 

34.  Expoziție de carte - ,,15 Mai - Ziua latinității promovarea moştenirii culturale ale 

ţărilor latine”(album foto); 

 

35. 18 Mai - Ziua internațională a Muzeelor (videoclip); 

36. Expoziție de carte ,,21 Mai - Ziua diversității culturale”(album foto); 

37. Expoziție de carte ,,Cărți de psihologie - ca să te înțelegi mai bine pe tine și pe 

ceilalți”(videoclip); 

38. Expoziție de carte ,,1 Iunie - Cărțile copilăriei”(videoclip); 

 

39. ,,15 iunie Cele mai frumoase poezii ale lui Mihai Eminescu” (videoclip); 

40. ,, Frumusețea Dunării” -29 iunie - Ziua internațională a Dunării (videoclip); 

41. Expoziția 27 iulie -Ziua Mondială a Cărților Vechi (videoclip); 

42. Expoziție de carte- ,,Cărți de citit în vacanță”(videoclip); 

43. Expoziție 1 Septembrie Ziua Rezervației Delta Dunării (videoclip); 
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44. Expoziție de carte ,,Personalitățile lumii antice”(videoclip); 

45. Expoziție aniversară ,, Poeziile poetului dobrogean Panait Cerna”(videoclip); 

 

 

46. Expoziție de carte „ Descoperă  Enciclopediile”(videoclip); 

47. Expoziție de carte „Arta-invitație de lectură”(videoclip); 

48. Expoziție de carte ,,Dobrogea în literatură”-14 noiembrie (videoclip); 

49. Expoziție de carte ,,Cărți despre istoria României”-1 Decembrie (videoclip); 

50. Expoziție de carte ,, La gura sobei” - cărți de citit iarna”(videoclip); 

51. „Cititorul anului 2021”(Album foto și videoclip); 

52. „Topul celor mai împrumutate cărți ale anului 2021”(videoclip) 

53. Promovarea lecturii prin ,,Recomandare de lectură” a  unei cărți atât în secție, cât și 

pe pagina de Facebook ( 25 volume de carte și recenzii la acestea); 

 

54. Promovarea colecțiilor noi achiziționate prin ,,Raftul cu noutăți” atât în secție, cât și 

pe pagina de Facebook (16 videoclipuri); 
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55. Promovarea pe pagina de Facebook a personalităților tulcene ,,Personalități 

tulcene” (40 albume foto și descrieri bibliografice);  

 

56. Promovarea colecțiilor pentru iubitorii de poezie ,, Poeți și poezie” (103 fotografii și 

descrieri bibliografice); 

57. Expoziții virtuale  cu ,,Personalități celebre” din muzică, pictură, savanți, scriitorii, 

istorici, critici literari (93 albume foto și descrieri bibliografice);  

 

58. Expoziții virtuale cu scriitori născuți în lunile ianuarie-decembrie și promovarea 

volumelor scrise de aceștia din cadrul secție la rubrica zilnică ,, Calendar literar”(79 

albume foto și descrieri bibliografice); 
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59. Expoziții virtuale  cu ,,Femei celebre” din toate domeniile, istoriile unor doamne 

curajoase, devenite celebre atât în ţara noastră, cât şi în străinătate (28 albume foto 

și descrieri bibliografice); 

60. Expoziții virtuale cu evenimentele istorice importante ale lunilor ianuarie-iunie 

,,Istoria României în date” (16 albume foto și descrieri); 

61. Expoziții virtuale cu etniile din județul Tulcea ,, Oamenii de lângă noi”(8 Aprilie - Ziua 

Internaţională a Romilor) (videoclip). 
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 Participarea în diverse Comisii, conform dispozițiilor primite: Comisia de inventariere 

a obiectelor de inventar de la   Compartimentul ,, Colecții Speciale. Depozit Legal 

local”; Comisia de recepție cantitativă și calitativă a sterilizatoarelor de carte; 

Comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului de bibliotecar SII; 

Comisia de casare a documentelor de bibliotecă  la Compartimentul „Lectură pentru 

adulți”; Comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului de 

bibliotecar SII. 
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        III.3. Secția Împrumut Carte Pentru Copii. Înscriere Utilizatori (Bibliotecari: 

Serghei Daniela, Bucuroaia Camelia) 

 Activități specifice în cadrul secției: 

1. Modificarea/actualizarea datelor utilizatorilor în înregistrările din softul de 

specialitate;  

2. Vizarea permiselor (în sistem automatizat și fizic prin aplicarea unei etichete 

autocolante); 

3. Eliminarea din baza de date a utilizatorilor cu permise expirate; 

4. Eliberarea, actualizarea, ștampilarea, vignetarea și decuparea permiselor de intrare 

ale utilizatorilor; 

5. Promovarea concursului  „Cititorii Anului”, prin care s-au premiat cititorii cu cea mai 

mare frecvență și cu cele mai multe cărți împrumutate;  

6. Întocmirea topului celor mai împrumutate cărți ale anului 2021; 

7. Rezolvarea cererilor bibliografice ale utilizatorilor pe diferite teme din diverse 

domenii; 

8. Întocmirea listelor cu propunerile de achiziție solicitate de către cititori, verificarea pe 

site-urile de profil a corectitudinii titlurilor, autorilor, nr. de volume și a editurii, 
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stabilirea numărului de exemplare necesare secției și transmiterea către 

compartimentul de specialitate; 

9. Urmărirea periodică a termenelor de restituire a documentelor împrumutate și 

înștiințarea cititorilor restanțieri prin telefon sau e-mail;  

10. Întocmirea notificărilor și trimiterea lor prin Poștă către utilizatorii care au depășit 

termenul de împrumut; 

11.  Sortarea documentelor deteriorate și înaintarea lor spre Compartimentul Legătorie, 

în vederea recondiționării;  

12.  Propunerea pentru casare a unui număr de 4.896 volume în valoare de 2.144,77 

lei; 

13.  Carte achiziționată și intrată în secție – 320 volume în valoare de 6.905,43 lei.  

 

       III.4. Colecții Speciale. Depozit Legal Local (Bibliotecar: Frunte-Lată Ioana – 

șef birou) 

 Activități:  

1. Împlicarea în proiectul „Noi facem povești” finanțat de AFCN, beneficiar direct 

Asociația Scriitorilor pentru Copii și Adolescenți din România – De Basm, printre 

parteneri numărându-se și Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea, 

Bibliotecile comunale Peceneaga, Dorobanțu și Somova; 

2. S-au verificat și vizat cele 4.896 de documente de bibliotecă ce au făcut obiectul 

propunerii de casare din fondul Împrumut carte pentru copii; 

3. Gestionarea celor 1.208 documente din fondul Depozit Legal Local și cele 778 

de documente din fondul Colecții Speciale; 

4. Introducerea în documentele de evidență globală și individuală a 121 de 

documente intrate în fondul Depozit Legal Local; 

5. Adăugarea în baza de date TinRead a 29 descrieri bibliografice și s-au modificat 

93; 

6. Adăugarea în fișierul de autorități 30 de înregistrări și s-au modificat 39; 

7. S-au digitizat 23 de documente de bibliotecă; 

8. Întocmirea documentației și participarea în calitate de președinte al comisiei de 

concurs pentru ocuparea postului de bibliotecar SII de la Compartimentul Colecții 

Speciale.Depozit Legal Local desfășurat în perioada 01.11.2021 – 09.12.2021; 

în calitate de agent constatator s-au făcut vizete la 14 unități școlare; 

9. Introducerea în cutii de carton a 151 documente cu valoare bibliofilă din fondul 

Colecții Speciale; 
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10. Participarea la întâlnirea on-line organizată de către Biblioteca Națională a 

României cu tematica  referitoare la colectarea și prelucrarea documentelor ce 

fac obiectul Depozitului Legal.   

11. Postări pe pagina de Facebook a Depozitului Legal Local în număr de 83; 

12. Colaborări cu Biblioteca Comunală Somova și Școala Gimnazială „Traian 

Coșovei” Somova cu scopul realizării activității Centenar Traian Coșovei; 

13. Participarea la Biblioteca Comunală Dorobanțu cu ocazia comemorării omului de 

cultură Ioan Popișteanu, biblioteca fiind onorată să îi poarte numele;  

14. Participarea la Conferința Națională a Asociației Bibliotecarilor din România – 

Ilibrary ce s-a desfășurat online în perioada 8 – 10 septembrie 2021; 

15.  Participarea cu lucrarea Noi facem povești la Tulcea la A.N.B.P.R. online cu 

tema Bibliotecile în pandemie – de la izolare la adaptare (8-9 decembrie 2021); 

16. Participarea în calitate de invitat la emisiunea Timpul prezent difuzată pe postul 

de radio România Cultural, 3 noiembrie 2021, tema Unde (mai) citim? Despre 

starea bibliotecilor publice; 

17. Publicarea articolului Adolescenții și lectura (II) în nr. 1 (2021) al revistei 

Biblioteca: Revistă de bibliologie și știința informării (p.3 -10). 

 

        a.2. Analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte 

slabe, oportunități, amenințări). 

        Analiza SWOT determină gradul de realism a programelor și proiectelor propuse a 

fi realizate în următoarea perioadă de management. Evidențierea punctelor tari/slabe, a 

oportunităților și amenințărilor la adresa programelor și proiectelor Bibliotecii constituie 

un punct de plecare în stabilirea priorităților și adoptarea măsurilor necesare pentru 

implementarea lor. 

       PUNCTE TARI 

 amplasarea bibliotecii în zona centrală a orașului; 

 gratuitatea serviciilor oferite pentru  utilizatori și diversificarea acestora; 

 diversitatea colecțiilor și programelor culturale; 

 spaţiu modern, care permite o bună desfăşurare a activităţilor culturale;   

 existenţa unui număr semnificativ de documente deţinute în colecţii (268.099 u.b.); 

 promovarea, mediatizarea activităţilor culturale prin intermediul paginii web, a 

paginilor de facebook ale secțiilor și a instituției, a altor rețele de socializare; 

 continuarea și dezvoltarea parteneriatelor şi colaborărilor cu instituțiile de cultură, 

învățământ, asociații, O.N.G.-uri, presă on-line; 
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 proiecte derulate în colaborare cu alte instituţii care se adresează aceleiaşi 

comunităţi; 

 vizibilitatea crescută a activităţilor bibliotecii prin reflectarea în mass-media locală și 

regională și pe paginile de socializare; 

 buna colaborare cu autoritățile județene și mass-media. 

PUNCTE SLABE 

 lipsa spațiilor în perspectiva dezvoltării colecțiilor și creșterii numărului activităților 

culturale;  

 achiziţie insuficientă de unități de bibliotecă, atât ca număr, cât şi ca titluri; 

 inexistenţa mijloacelor tehnice necesare dezvoltării unor proiecte de digitizare; 

 inexistenţa echipamentelor moderne de bibliotecă (RFID); 

 personal nemotivat; 

 programe incomplet automatizate, care generează probleme de compatibilitate; 

 infrastructură IT eterogenă (realizată în etape distincte, fără un plan integrator și în  

limitele bugetelor anuale alocate), nedocumentată corespunzător, greu de 

monitorizat, fapt ce duce la timpi crescuți pentru rezolvarea eventualelor probleme 

tehnice; 

OPORTUNITĂȚI 

 piața culturală în creștere; 

 societate civilă activă și prezentă, cu posibilități de parteneriate și proiecte comune;  

 posibilități de parteneriat cu  instituții publice și private; 

 posibilitatea accesării de fonduri extrabugetare, prin participarea la proiecte 

regionale, naționale și internaționale; 

 dezvoltarea relațiilor profesionale în cadrul rețelei de biblioteci publice la nivel 

regional, național și internațional; 

 accentuarea schimbului de experiență și parteneriate în proiecte comune cu alte 

instituții de cultură; 

 implicarea voluntarilor în dezvoltarea serviciilor de bibliotecă, campanii de 

informare-educare.   

AMENINȚĂRI 

 concurența cu instituții și organizații culturale ce furnizează servicii comparabile cu 

ale BJPCT (organizare de evenimente culturale, ateliere creative, internet etc.), 

biblioteci școlare (împrumut carte); 

 existenţa unor site-uri care oferă publicaţii on-line, crescând, astfel, numărul 

potenţialilor utilizatori on- line,  în detrimentul împrumutului de carte la bibliotecă; 
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 alocaţia bugetară sub nevoile reale; 

 conservatorismul în detrimentul modernizării; 

 gradul de îndeplinire a veniturilor proprii, ceea ce afectează activităţile instituţiei; 

 creșterea prețului utilităților, al cărților, al documentelor și al echipamentelor 

necesare pentru buna desfășurare a activităților; 

 sporirea abandonului şcolar, lipsa de interes pentru lectură, în contextul apariției 

altor metode de învățare. 

        a.3. Analiza imaginii existente a instituției și propuneri pentru îmbunătățirea 

acesteia 

        Modalitatea cea mai frecventă de promovare a tuturor activităților realizate de 

Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea a constat în realizarea de afișe 

promoționale și materiale informative, care au subliniat locul și ora desfășurării 

manifestării. Aceste afișe și materiale informative au stat la baza realizării unor articole 

publicate în presa locală, de ziariști locali.  

        Având în vedere faptul că numărul evenimentelor organizate la sediul Bibliotecii, 

cu prezența fizică a participanților/beneficiarilor, s-a înjumătățit în anul 2021, cauza fiind 

cunoscută la nivel național și nu numai, s-au recurs și la alte mijloace de promovare a 

activităților culturale organizate în mediul on-line, pe site-ul și paginile de socializare  

ale Bibliotecii. Acest lucru a dus la o creștere a vizualizărilor, acest lucru putându-se 

constata în statisticile generate electronic.   

       Calendarul de activități al Bibliotecii Județene ”Panait Cerna” în anul 2021 a 

cuprins 33 programe şi proiecte educative pentru beneficiari cu 212 activități în cadrul 

programelor și proiectelor educative pentru care s-au creat, după caz: afișe, broșuri, 

invitații, prezentări on-line.  

Nr. 
crt. 

Activități specifice înregistrate pe parcursul anului în 
bibliotecă  

 

1 Sesiuni de Comunicări Științifice pentru bibliotecari  - 

2 Programe și proiecte educative pentru populație                 total 33 

3 Pentru persoanele din grupa de vârstă 0 – 6 ani  8 

4 Pentru persoanele din grupa de vârstă 7 – 14 ani 10 

5 Pentru persoanele din grupa de vârstă 15 – 24 ani 8 

6 Pentru persoanele din grupa de vârstă 25 – 64 ani 6 

7 Pentru persoanele din grupa de vârstă 65 și peste  1 

 Activități în cadrul programelor și proiectelor educative     total 212 

1 Pentru persoanele din grupa de vârstă 0 – 6 ani 85 
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2 Pentru persoanele din grupa de vârstă 7 – 14 ani 102 

3 Pentru persoanele din grupa de vârstă 15 – 24 ani 22 

4 Pentru persoanele din grupa de vârstă 25 – 65 ani și peste 3 

 

       După modul în care aceste materiale au fost valorificate putem aminti mai multe 

canale de promovare a imaginii Bibliotecii Județene și a atragerii publicului spre lectură 

și activitățile culturale organizate pentru aceștia. Activitatea intră la compartimentul 

Marketing (responsabil: economist - responsabil marketing, Ovidiu Ghionu): 

 oferirea de broșuri și fly-ere utilizatorilor și participanților la activități; 

 Web site-ului instituție, în lunile ianuarie - decembrie 2021, se observă o creștere a 

vizitelor, a accesărilor de pagini și a vizualizărilor față de anul precedent: s-au 

înregistrat un nr. 75.852 de vizitatori unici față de 59.831 vizitatori unici în 2020,  

261.924 față de 248.656 vizite site în anul 2020, 5.187.424 impresii/accesări/ore 

vizionare față de 3.604.704 impresii/accesări/ore vizionare în anul 2020 (Anexa 2);  

 actualizarea permanentă pentru internauți a paginii pe rețeaua de socializare twitter 

(https://twitter.com/BJTULCEA), cu toate acestea se observă o scădere a numărului 

de vizite, aprecieri și impresii/accesări, s-au înregistrat doar 80 față de 342 vizitatori 

în anul 2020, au crerscut aprecierile pagină 1.317  față de 461 aprecieri pagină în 

anul 2020 și 7.972 impresii/accesări/ore vizionare față de 10.934 

impressions/accesări în anul 2020; 

 canalul de youtube a înregistrat un număr de 53.500 vizitatori unici, 6.900 aprecieri 

pagină și 239 ore de vizionare;  

 valorificarea paginii web a bibliotecii - http://www.tulcealibrary.ro/evenimente-

culturale.php) sau pe rețelele de socializare, dar și direct prin materiale tipărite; 

 1.081 postări față de 629 postări pe pagina Facebook în anul 2020 și 4.037 

aprecieri  față de 3.610 aprecieri pagină în 2020, 50.223 față de 54.964 

impressions/accesări anul 2020, aceasta explicându-se și din faptul că crearea de 

noi pagini facebook pe secțiile bibliotecii a direcționat atenția cititorilor către acele 

pagini, având următorul impact: Metodic: 19.431 impact, iar primele 3 postări au 

următoarele date de impact: 6.600, 3.600 și 2.500; Secția de împrumut adulți: 

53.607, iar primele 3 postări se referă la personalități tulcene și au avut impactul: 

19.400, 8.700 și 7.500; Sala de carte în limbi străine: 26.800; Lectură adulți: 4.900;  

Bibliografic: 5.470. 

       Pentru comparație pagina Bibliotecii are următorii parametri: 132.416, iar 

primele trei postări se situează între 12.000 și 10.500, la impact. 
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        Din această evaluare, văzând urmăritorii parametric ai acestor pagini, numărul de 

like-uri ale postrărilor, apeciem că paginile de Facebook „satelit” nu-și ating scopul de a 

promova imaginea Bibliotecii și acțiunile sale. Este foarte probabil ca diseminarea 

neunitară a informației să nu aducă beneficiile scontate, chiar din contră, să afecteze 

rezultatele paginii oficiale de Facebook a Bibliotecii. 

 apariţii în presa scrisă 22 - ziarul Delta Tulcea și  19 articole în presa 

online/tv/bloguri (www.ziarulzigzag.ro, www.agerpres.ro, https://ziaruldetulcea.ro, 

https://ziarulacum.ro, https://www.dobrogeanews.ro, http://www.tlnews.ro, 

http://www.tulceanoastră.ro,  http://www.radioconstanta.ro, https://ecopolitic.ro).  

        În ceea ce privește colaborarea cu presa locală, menționăm buna comunicare cu 

presa scrisă: Ziarul Delta, nelipsit de la evenimentele organizate pe tot parcursul anului 

de către Bibliotecă și a reprezentantului Agenției Națională de Presă AGERPRES și 

Radio România Actualități prin corespondentul special Tulcea, care solicită din când în 

când intervenția managerului Bibliotecii în funcție de tematica emisiunii prezentate 

publicului auditor. De cele mai multe ori, presa on-line preia postările Bibliotecii de pe 

paginile de facebook,  site sau alte ziare on-line sau ne contactau pentru mai multe 

datalii, astfel că activitățile Bibliotecii au fost destul de promovate și în spațiul virtual.  

        În anul 2021, promovarea activităților s-a făcut și prin alte mijloace: s-au oferit  121 

diplome participanților la concursurile și activitățile organizate, s-au oferit premii; S-au 

acordat premii atât celor mai fideli utilizatori – cititori de la sălile de împrumut carte cât 

și participanților la concursuri.         

        Imaginea Bibliotecii Județene „Panait Cerna” Tulcea este una pozitivă care trebuie 

să se îmbunătățească constant prin programele și proiectele propuse spre realizare.  

Activitățile culturale trebuie să se adrese în special tinerilor pe care trebuie să-i 

promovăm mai mult. Ponderea participării tinerilor la activitățile și proiectele culturale 

propuse de către Bibliotecă să fie în creștere și să rămână constantă.   

        S-au realizat 25 de clip-uri video cu ocazia unor evenimente deosebite: Eminescu, 

o stea nemuritoare!; ZICI; Cântec și poezie de dragobete; Festivalul Mărțișorului; Ziua 

internațională a poeziei; Sănătatea ta contează!; Învierea Domnului! Lumină, tradiție și 

culoare; 23 aprilie – Ziua Bibliotecarului; Sărbători pascale; 23 Mai, Ziua Națională a 

Aromânilor; Atelierul de caligrafie; 2021 – Vacanța la bibliotecă; Noi facem povești; Ziua 

Dobrogei – 14 Noiembrie; Sunt mândru că sunt român; 1 Decembrie; Colinde la 

Bibliotecă; Festivalul colindelor. 

        La aceste clip-uri se adaugă 47 afișe realizate pentru activitățile culturale;  35 

invitații; 78 texte și prezentări pentru postările site-ului și facebook; 391 de fotografii 

http://www.ziarulzigzag.ro/
http://www.agerpres.ro/
https://ziaruldetulcea.ro/
https://ziarulacum.ro/
https://www.dobrogeanews.ro/
http://www.tlnews.ro/
http://www.tulceanoastră.ro/
http://www.radioconstanta.ro/


81 
 

realizate în timpul activităților culturale, publicarea/distribuirea postarilor, clipurilor 

realizate au fost în număr de 243.   

        Alte materiale de promovare: Broșura dedicată scriitorului tulcean Valentin Șerbu, 

50 pagini, broșura aniversară a poetului filosof Panait Cerna, 30 pagini.  

        Înregistrarea Bibliotecii pentru vizibilitate Web pe platforma Google Company, o 

procedură specializată, care s-a materializat cu obținerea prin poștă a codului de 

autorizare din Statul IWOA, S.U.A., s-au înregistrat un număr de 44.500 vizite; 

        S-au găzduit lansări de carte ale poeților și scriitorilor și alte evenimente culturale.  
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 Actualizare informații site (corectură):  

1. Informații de interes public – bugete aprobate cu venituri proprii 2021 și subvenții 

2021, bilanț 2020, situația drepturilor salariale; lista cu documente de interes public; 

raport de evaluare Legea 544 – BJT 2000;  

2. Personalia – scriitori Gheorghiță Ioan;  

3. Proiecte culturale 2021; 

4. Carieră. Posturi scoase la concurs; Compartimente; servicii contracost; modificări 

proiecte în derulare; pagina utilizatorului – abonamente periodice 2020; 

5. Modificări la portal. 

 Mail-uri/ Scanări/ Statistici: administrarea căsuței poștale a BJT – 

bjt@tulcealibrary.ro; marketing@tulcealibrary.ro:  

mailto:bjt@tulcealibrary.ro
mailto:marketing@tulcealibrary.ro
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1. Mail – 1.615;  

2. Scanări – 416 pg.; 

3. Statistici CULT 1 2020 (INS) – 3 pg.  

 Aplicarea prevederilor legale privind accesul liber la informațiile de interes 

public – 11 solicitări, 11 răspunsuri formulate:  

10 Solicitări primite de la salariata Frunte-Lată Ioana;  

1 Solicitare Tulcea Noastră. 

 Alte activități: Comisia de recepție a bunurilor, materialelor consumabile, 

combustibililor, mijloacelor fixe și obiectelor de inventar BJT. 

         a.4. propuneri pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari (studii de 

consum, cercetări, alte surse de informare) 

        Un factor important în promovarea Bibliotecii Județene „Panait Cerna” l-a constituit 

procesul de modernizare și eficientizare a comunicării cu utilizatorii. De aceea, pe tot 

parcursul anului 2021 ca și în anul 2020, s-a continuat procesul prezentării activității 

bibliotecii pe toate canalele de comunicare online de care dispune: site și rețele de 

socializare (Facebook şi Twitter). 

        Pentru cunoaşterea profilului beneficiarului existent la serviciile de bibliotecă s-a 

continuat, pe tot parcursul anului 2021, studierea datelor cantitative stocate în softul de 

bibliotecă, TinRead, ce a permis analizarea gradului în care biblioteca a reuşit să 

atragă/să menţină un anumit număr de utilizatori şi studierea unor date aparţinând 

utilizatorilor bibliotecii privind statutul lor profesional şi ocupaţional, vârsta, sexul.  

        Pentru cunoaşterea cât mai complexă a beneficiarilor, biblioteca are la dispoziţie 

următoarele instrumente curente de consemnare şi raportare lunară, trimestrială, 

semestrială şi anuală: Raportul statistic PROBIP de utilizare a Bibliotecii; Raportul 

statistic de activitate al fiecărui compartiment (cu date şi despre operaţiuni/activităţi ce 

nu sunt evidenţiate prin Raportul statistic PROBIP); Raportul statistic anual CULT 1, ce 

se înaintează Institutului Naţional de Statistică; Raport statistic anual de utilizare a 

bibliotecii, ce se înaintează Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice 

din România (A.N.B.P.R.). 

        Prin oferta culturală propusă de către Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea 

s-au atins toate categoriile de vârstă. Biblioteca beneficiază de spații special 

amenajate, precum Ludoteca pentru copiii de grădiniță, Sala de lectură copii pentru 

elevi de gimnaziu și liceeni, Sala de festivități unde se organizează majoritatea 

evenimentelor culturale de Bibliotecă cât și cele găzduite, Sala Mediatecă care are un 

pian pentru cei interesați să exerseze, unde au loc activități diverse și pentru toate 
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categoriile de vârstă, s-a menținut activitatea Clubului Seniorilor până la data 10 martie 

2020, atunci când Biblioteca a trebuit să își suspende activitatea cu publicul. Membri 

acestui Club se întâlneau în fiecare zi de luni a săptămânii timp de 2 ore, pentru  

confecționare de mărțișoare, felicitări de Paște, dar mai ales pentru socializare.    

      În concluzie, oferta culturală a bibliotecii se adresează publicului de toate vârstele, 

indiferent de etnie, sex, religie, naționalitate sau pregătire. 

 

        a.5. Grupurile-țintă ale activităților instituției pe termen scurt/mediu 

      Prin activitățile și serviciile sale diversificate, Biblioteca are asumată o poziţie de 

lider, în calitate de centru de cultură şi informare. Din această postură, ca şi prin 

misiunea sa, instituţia se adresează, în mod nediscriminatoriu, tuturor categoriilor de 

beneficiari, indiferent de statutul socio-profesional, vârstă, sex, convingeri politice şi 

religioase ori alte posibile elemente de diferenţiere a persoanelor. 

         a.6. Profilul beneficiarului actual 

        Oferta culturală a instituţiei a vizat publicul de toate vârstele, fără deosebire de 

naţionalitate, etnie, sex, religie sau concepte politice. Elevii au fost și în acest an 

principalii beneficiari ai serviciilor bibliotecii.  

         Numărul utilizatorilor activi care au frecventat biblioteca în anul 2021 atât pentru 

accesarea serviciilor de împrumut documente la domiciliu sau de studiu în sălile de 

lectură, cât şi de utilizare a celorlalte servicii destinate publicului, a fost de 1.666 

utilizatori activi.  Numărul total al vizitelor la bibliotecă în intervalul de timp analizat a 

fost de 20.139 (Anexa 3 și Anexa 4).  

 

Total utilizatori         Vârsta   

Utilizatori nou înscriși 769 Sub 14 ani 204 

Reînscriși/vizați (activi) 897 Între 14-25 ani 289 

Profesii intelectuale 43 Între 26-40 ani 92 

Funcționari 36 Între 41-60 ani 128 

Muncitori 35 Peste 61 ani 56 

Elevi 393 După naționalitate  

Studenți 45 Români  761 

Pensionari 37 Altele  8 

Casnice 10 După sex  

Șomeri 0 Masculin  278 

Altele 170 Feminin  489 

Total utilizatori activi 1.666 Total documente 33.127 
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difuzate 

Total vizite 20.139 Cărți 27.619 

Total vizite directe în 

bibliotecă 

11.355 Consultate în 

bibliotecă 

9.189 

Nr. solicitări telefonice, 

fax, poștă 

3.294 Publicații seriale 

Manuscrise 

5.009 

 

Nr. vizite la servicii 

organizate în exterior 

12 Documente 

cartografice 

91 

Nr. participanți la 

programe și evenimente 

culturale 

3.177 Doc. AV combinate 

Documente grafice 

Alte documente 

Hârtie  

4 

402 

2 

33.118 

  CD ROM 

Dvd-uri  

5 

4 

                                              Alte servicii 

Nr. sesiuni OPAC 8 Nr. sesiuni internet 348 

Nr. referințe prin e-mail 409 Nr. livrări 

doc.electronice 

683 

Nr. sesiuni de instruire a 

utilizatorilor 

986 Nr. rezervări titluri 113 

Nr. informații oferite 8.864 Nr. referințe și 

bibliografii oferite 

6.014 

Doc. Imprimate și copiate 

pe hârtie 

2.026 Nr. programe și 

evenimente culturale 

190 

Nr. expoziții  956   

Împrumut interbibliotecar     

Titluri primite de la alte 

biblioteci 

20 Titluri solicitate de la 

alte biblioteci 

27 

De alte biblioteci  1 De alte biblioteci 2 

 

 

B. ANALIZA ACTIVITĂȚII INSTITUȚIEI ȘI PROPUNERI PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACESTEIA 

  b.1. Analiza programelor și a proiectelor instituției 

       Pe parcursul anului 2021, la nivelul întregii biblioteci, în cadrul programelor şi 

proiectelor educative pentru populaţie au fost organizate un număr de 212 de activităţi 

cu 3.177 de participanţi.  
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        Biblioteca Judeţeană „Panait Cerna” Tulcea face parte din categoria bibliotecilor 

publice şi îndeplineşte atât funcţii complexe de centru de informare cultural-educaţional, 

ca parte a sistemului informaţional naţional, cât şi funcţii specifice de centru local, cu 

atribuţii şi activităţi polivalente în domeniile informării, lecturii, asimilării tehnologiilor IT, 

comunicării şi petrecerii timpului liber, precum şi în cele educaţionale şi cultural-

artistice. Biblioteca, în calitate de partener al autorităţilor administraţiei publice, 

promovează şi serveşte politicile, programele şi proiectele de dezvoltare durabilă la 

nivelul comunităţii locale. 

        Pornind de la misiunea bibliotecii publice prin care aceasta trebuie să satisfacă 

nevoia comunității de informare, studiu, cercetare, documentare, educare și recreere pe 

de o parte, iar, pe cealaltă parte de dezvoltare, prelucrare și conservarea colecțiilor de 

carte și documente pe care le deține în patrimoniul său; să iniţieze, organizeze şi să 

desfăşoare proiecte şi programe culturale, inclusiv în parteneriat cu autorităţi şi instituţii 

publice, cu alte instituţii de profil sau prin parteneriat public privat; în cadrul societăţii 

informaţiei, vom analiza toate serviciile care au fost puse la dispoziţia utilizatorilor în 

cadrul Bibliotecii Judeţene ”Panait Cerna”, ținând cont de faptul că Biblioteca, ca și alte 

instituții de cultură, nu a putut funcționa la parametri normali, având în vedere situația 

pandemică pe care încă o traversăm. 

 

         Compartimentul Dezvoltarea și Prelucrarea Colecțiilor. Informare locală 

(Bibliotecari: Violeta Danilov, Elena Ghionu, Beihan-Irene Reyhan, Liliana 

Colesnicencu). 

        Dezvoltarea colecțiilor. Activitatea în domeniul completării colecțiilor a fost axată 

pe o selecție riguroasă și eficientă a documentelor, achiziție, donație și sponsorizare a 

resurselor documentare și informaționale corespunzător mijloacelor financiare 

disponibile, solicitărilor utilizatorilor și numărului de documente existent în fondul 

bibliotecii. 

      Totalul documentelor care au intrat în fondul BJT (achiziții și donații – 2.633 unități 

biblioteconomice) li s-a întocmit descrierea bibliografică în sistemul Tinread, astfel:  
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Nr. 

crt. Criteriu 

Nr. 

înregistrări Observații 

1 

Descrieri 

bibliografice: 13.004  

  Adăugate  1.425 

Adăugate urmare a achizițiilor, donațiilor: Nr. ISBN/ 

ISSN/ ISMN; Țara publicare; Titlu; Mențiune de 

responsabilitate; Nr. vol. (după caz); Loc publicare; 

Editură; Data publicării; Serie (după caz); Nume, 

prenume autor; 

 

Modificate, corectate  11.579 

Modificări, corecturi, cumulări, ștergerea dubletelor de 

descrieri bibliografice; 

3 Inventare, din care: 9.737  

  Adăugate  1.425  

Adăugate urmare a achizițiilor, donațiilor: Tip material; 

Clasă unitate; Număr volum (după caz); Localizare; 

Preț; Colecție; Situație curentă inventar; RMF intrare; 

 Modificate 8.312 Modificări, corecturi, urmare a casărilor, inventarelor; 

4 RMF - adăugate 154  

Înregistrarea următoarelor rubrici: nr. RMF › Tip › Data › 

Document intrare ›Sursa ›Forma de intrare RMF; 

5 

Achiziții noi 

Tinread 85  

Înregistrarea următoarelor rubrici: Buletin Noutăți › Titlu, 

Descriere, Text Opac, Localizare, dată început, dată 

sfârșit, pentru vizibilitatea titlurilor nou intrate în BJT în 

catalogul online. 

 

Nr.  
Crt.  

Documente achiziționate  
               2021 

Valoare documente                  

          (lei) 

1.      Achiziții – 1.504 49.999,41 lei  

2.      Donații – 1.129  23.871,48 lei  

3.      Total – 2.633  73.870,89 lei  

     

        Mail-uri (administrarea căsuței poștale: achiziții@tulcealibrary.ro) /Scanări/ 

Confirmări primiri/ Acte de primire/ PV de recepție și evaluare documente/ 

Adrese: s-au întocmit acte donații, referate, procese-verbale, confirmări primiri pentru 

documentele intrate în fondul BJT, sesizări: 

1. Mail 612 

2. Scanări documente 35  

3. Confirmări primiri 34 

4. Sesizări Poșta Română – lipsă periodice 14 

5. Acte de primire/PV recepție și evaluare documente 154 
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       Membru Comisii (conform dispozițiilor legale) 

 

Nr. 

crt. 

Denumire comisii Nr. ședințe/ perioada 

1. Comisia de achiziție, recepție și evaluare 

documente  

154/ permanent 

2. Comisia de casare documente (Secția 

Înscriere Utilizatori. Împrumut Carte Copii) – 

4.896  documente casate 

2 

3.  Comisia de casare documente (Secția 

Împrumut Carte Adulți)  – 1.512 documente 

casate 

1 

4. Comisia de concurs pentru ocuparea postului 

de bibliotecar, studii superioare, gradul II la 

Compartimentul Mediateca din cadrul Biroului 

Comunicarea Colecțiilor. Animație culturală 

5 

5. Comisia de inventariere pentru predarea-

primirea fondului Colecții Speciale. Depozit 

Legal Local – 700 documente inventariare 

10 

 

 Alte activități: 

1. toate documentele au fost achiziționate prin SICAP; 

2. calculul prețului fiecărui titlu achiziționat după acordarea discountului; 

3. igienizarea documentelor de bibliotecă din donații; 

4. desfolierea documentelor de bibliotecă din achiziții; 

5. întocmirea procedurilor PO privind achiziția directă de documente de bibliotecă 

pentru colecțiile BJPCT (22 p.) și PO privind  recepția documentelor de bibliotecă 

pentru colecțiile BJPCT (17 p.); 

6. ridicarea coletelor de la Poșta Română – 68 colete; 

7. întocmirea de situații conform solicitărilor managementului, în conformitate cu 

fișa postului și a dispozițiilor legale: raport de activitate pe 2021, obiective și 

planul de activitate pe 2021, raport de activitate pe sem I 2021, referate, 

completare chestionare; 

        Evidența, clasificarea, catalogarea colecțiilor. Cele 2.633 documente care au 

îmbogăţit colecţiile bibliotecii în cursul anului 2021 se reflectă şi în activităţile de 
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evidență, clasificare, catalogare curentă a tot atâtea volume intrate în colecţiile 

bibliotecii.  

  catalogarea (catalogare curentă) a 2.633 de documente (U.B.) primite de la 

Compartimentul „Achiziții”;  

 crearea/completarea/modificarea (nume, prenume, date biografice și de activitate) 

(catalogare retrospectivă) pentru un număr de 17 vedete de autori, după cum 

urmează: Vlahuță, Alexandru; Crainic, Nichifor; Coșbuc, George; Zamfirescu, Duiliu; 

Iosif, Ștefan Octavian; Galaction, Gala; Goga, Octavian; Hogaș, Calistrat; 

Agârbiceanu, Ion; Sadoveanu, Mihail; Blaga, Lucian; Voiculescu, Vasile; Pillat, Ion; 

Țuculescu, Radu; Vladimirov, Olimpiu; Jurcă, Gheorghe; Eminescu, Mihai; 

 corectarea înregistrărilor bibliografice aferente celor 17 vedete autori, astfel: 

1) Vlahuță, Alexandru – 53 înregistrări bibliografice; 

2) Crainic, Nichifor – 13 înregistrări bibliografice; 

3) Coșbuc, George – 117 înregistrări bibliografice; 

4) Zamfirescu, Duiliu – 63 înregistrări bibliografice; 

5) Iosif, Ștefan Octavian – 37 cărți + 58 analitice; 

6) Galaction, Gala – 51 cărți + 32 analitice; 

7) Goga, Octavian – 79 cărți + 85 analitice; 

8) Hogaș, Calistrat – 31 cărți +13 analitice; 

9) Agârbiceanu, Ion – 73 cărți + 161 analitice; 

10)  Sadoveanu, Mihail – 336 cărți + 344 analitice; 

11)  Blaga, Lucian – 104 cărți + 197 analitice; 

12)  Voiculescu, Vasile – 36 cărți + 56 analitice; 

13)  Pillat, Ion – 28 cărți + 77 analitice; 

14)  Țuculescu, Radu; 

15)  Vladimirov, Olimpiu; 

16)  Jurcă, Gheorghe; 

17)  Eminescu, Mihai - 315 cărți + 141 analitice; 

 participarea la cele 154 de ședințe ale Comisiei de achiziție, recepție și evaluare 

documente din care fac parte; 

 participarea la cele 16 ședințe ale Comisiei de Monitorizare în cadrul cărora s-au 

discutat și aprobat următoarele proceduri:  

1) PS-01 Procedura privind elaborarea procedurilor;  

2) PS-02 Procedura privind consilierea etică a personalului Bibliotecii Județene 

„Panait Cerna” Tulcea; 
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3) PS-03 Procedură pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de conflict de 

interese; 

4) PS-04 Procedura privind comunicarea din oficiu a datelor în format deschis; 

5) PS-05 Procedura privind declararea cadourilor; 

6) PS-06 Procedura privind furnizarea informațiilor de interes public; 

7) PS-07 Procedura privind monitorizarea situațiilor de pantouflage; 

8) PS-08 Procedura pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de incompatibilitate; 

9) Codul etic și regulile de conduită ale personalului Bibliotecii Județene „Panait 

Cerna” Tulcea; 

10)  PO-05.01 Procedură operațională privind organizarea și conducerea 

contabilității; 

11)  PO-05.02 Procedură operațională privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și 

plata cheltuielilor; 

12)  PO-05.03 Procedură operațională privind activitatea de control financiar 

preventiv propriu; 

13)  PO-05.04 Procedură operațională privind modalitatea de acceptanță a 

serviciilor; 

14)  PO-05.05 Procedură operațională privind efectuarea operațiunilor de plăți și 

încasări prin casierie și evidența acestora; 

15)  PO-05.06 Procedură operațională privind organizarea și efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, altele decât documentele de bibliotecă, datoriilor și 

capitalurilor proprii; 

16)  PO-03.01 Procedură operațională privind completarea, transmiterea și 

publicarea declarațiilor de avere și declarațiilor de interese. 

 în data de 08.06.2021 participarea ca membru în comisia de casare de la 

Compartimentul „Împrumut Carte Copii. Înscriere utilizatori”; 

 în data de 10.08.2021 participarea ca membru în comisia de casare de la 

Compartimentul „Lectură pentru Adulți”; 

 în perioada 30-31.12.2021 participarea ca membru în comisia de inventariere de la 

Compartimentul „Colecții Speciale. Depozit Legal Local” din cadrul Biroului 

„Împrumut Carte Adulți și Copii. Colecții Speciale. Depozit Legal Local”. 
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        Bibliografie Locală . Responsabil GDPR: 

 Analitice create –1.119; Analitice modificate – 42; Cărți consultate – 39; Periodice 

consultate – 3.467; Colaborare cu Compartimentul marketing - personalități site –6  

personalități + aniversări facebook;  

 Participare Comisia de disciplină, comisia de contestație a evaluării anagajatei 

Frunte-Lată Ioana, participarea la comisia de inventariere a fondului de documente 

de bibliotecă Comparimentul Colecții Speciale. Depozit Legal Local;  

 Participarea curs GDPR – 25-27 februarie 2021; implementarea GDPR la nivel de 

instituție prin colaborarea cu toate compartimenetele; 

 Alcătuire dosar presă scrisă și on-line;  

 Bibliografiere analitică retrospectivă a ziarului „Delta” pentru anul 1995. 

 RAPORT TINREAD 2021 DEZVOLTAREA ȘI PRELUCRAREA COLECȚIILOR. 

INFORMARE LOCALĂ 

 

                                    Înregistrări 

1 Descrieri bibliografice Achiziții Catalogare Evidență Bibliografic 

  Adăugate 1.425 1.425 602 1.119 

  Coperți scanate  1.425   

2 Modificate, corectate, din care: 11.579 2.517 13.425 42 

  carte 3.704 1.336 8.817  

  seriale 1.532  4.608  

  Colecție/autorități 1.606 17   

  edituri 20    

  analitice 4.717 1.164  42 

3 Inventare, din care: 10.501 1.071 9.479  

  Adăugate 2.199  2.633  

  Verificare. Comisii 700 1.071   

  Modificări globale din opac 8.302    

  Modificări globale - casări, preț   6.846  

4 RMF – adăugate/P.V. predare 154  167  

 

        Compartimentul Informatizare. Metodic (analist-programator Nechifor 

Valentin,  bibliotecar - metodist Daniel Moroșanu). 

       Coordonarea metodică a bibliotecilor din judeţul Tulcea. Biblioteca Judeţeană 

„Panait Cerna” a coordonat şi în 2021 activitatea bibliotecilor publice de pe raza 

judeţului Tulcea prin acţiuni specifice de îndrumare şi de evaluare, prin proiecte şi 

acţiuni de îndrumare profesională, astfel că, în primul trimestru din anul trecut, s-a 
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lucrat la colectarea şi prelucrarea datelor statistice a bibliotecilor din judeţ, pentru 

determinarea indicilor şi indicatorilor pentru fiecare bibliotecă. Rapoartele statistice 

anuale primite de la 31 biblioteci din județul Tulcea au fost transmise către A.N.B.P.R.  

       Pentru promovarea activităților desfășurate în cadrul bibliotecilor comunale și 

orășenești din județul Tulcea, s-au preluat și postat pe pagina de Facebook Metodic 

toate activitățile realizate de către acestea, după cum urmează:  

            Bibliotecile comunale și orășenești au postat 388 momente realizate cu diferite 

ocazii și evenimente culturale ce au putut fi văzute și de către utilizatorii Bibliotecii 

Județene „Panait Cerna” Tulcea; 

 Luna ianuarie – 32 de postări; 

 Luna februarie – 23 de postări; 

 Luna martie – 60 postări;  

 Luna aprilie – 56 postări; 

 Luna mai – 34 postări; 

 Luna iunie – 60 postări; 

 Luna iulie – 15 postări; 

 Luna august – 18 postări; 

 Luna septembrie – 20 postări; 

 Luna octombrie – 16 postări; 

 Luna noiembrie – 21 postări; 

 Luna decembrie – 33 postări. 

      Alte activități:  

 membru în Comisia de jurizare din cadrul concursului  organizat de Biblioteca 

Județeană „Panait Cerna” Tulcea dedicat zilei de 15 ianuarie; 

 participare online la „Întâlnirea anuală CODE KIDS”; 

 participare eveniment on-line Romania Educab – „Voluntar în comunitate prin 

bibliotecă”; 

 participare on-line la sesiunea Romania Educab – „Bibliotecarii ca manageri de 

proiecte pentru comunitate”; 

 întâlnire profesională cu bibliotecarele din județ pe platforma Zoom implicate în 

Proiectul CODE Kids; 

 colectarea datelor statistice RSA, RSU de la bibliotecile comunale și orășenești din 

județ; 

 membru în Comisia de inventariere a patrimoniului Bibliotecii Județene „Panait 

Cerna” Tulcea, altul decât documentele de bibliotecă; 
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 membru în Comisia de inventariere a fondurilor de documente de bibliotecă de la 

Compartimentul  „Colecții speciale. Depozit Legal Local”; 

 organizarea spectacolului de colinde în Sala de Festivități a Bibliotecii Județene 

„Panait Cerna” Tulcea , la care au participat Corul de copii „Aiorman” din comuna 

Dorobanțu și Corul Școlii Gimnaziale Sarichioi; 

 participare la Conferința Națională a A.N.B.P.R.; 

 participare la festivitatea de premiere a Concursului organizat de Biblioteca 

Județeană „Panait Cerna” Tulcea ,,Sunt mândru că sunt român!”; 

 organizarea întâlnirii metodice anuale, desfășurată online pe platforma Zoom; 

 Întâlnire profesională pe platforma ZOOM cu bibliotecarele de la bibliotecile 

comunale și orășenești din județ; 

 participare pe modulul HOPIN la evenimentul Fundației Progress „Bibliotecari pentru 

mâine”; 

 centralizarea și trimiterea către ANBPR a datelor statistice pe anul 2020 : R.S.A., 

R.S.U. (Raport Statistic Anual; Raport Statistic de Utilizare); publicarea lor pe site-ul 

Bibliotecii Județene „Panait Cerna” Tulcea; 

 membru Comisia de Evaluare a lucrărilor din cadrul Concursului ,,Poveștile 

copilăriei”, concurs dedicat Zilei Copiilor, organizat de Consiliul Județean Tulcea 

 participare la evenimentul organizat de Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea 

în colaborare cu Asociația OPEN Business – „Profesori de 10”; 

 organizarea evenimentului „Ziua Copilului în familia ucraineană”, în colaborare cu 

Comunitatea Ucrainenilor din Dobrogea, desfășurat în Sala de Festivități a 

Bibliotecii Județene ,,Panait Cerna” Tulcea; 

 membru în Comisia de evaluare a lucrărilor din cadrul Concursului „Descoperă 

Tulcea prin ochii copiilor”,organizat de Consiliul Județean Tulcea; 

 participare la vernisajul organizat de Biblioteca orășenească „Prof. Ion Buzea” 

Măcin – Radu Drăgoi  - „Arată lumii culorile tale”; 

 membru în Comisia de evaluare a lucrărilor din cadrul Concursului „Tainele Dunării”, 

organizat de Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea; 

 participare la premierea câștigătorilor din cadrul Concursului „Tainele Dunării”; 

 participare lansare de carte – Constantin Ilie Nan; 

 membru în Comisia de casare de la Compartimentul „Împrumut Carte Adulți” 

 participare organizarea expoziției „Panait Cerna – 140 de ani de la nașterea poetului 

- filosof” din cadru Bibliotecii Județene „Panait Cerna” Tulcea; 
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 invitarea colegelor bibliotecare din județ la evenimentul organizat de Biblioteca 

Județeană „Panait Cerna” Tulcea dedicat poetului Panait Cerna 

 participare la evenimentele culturale organizate de Biblioteca Județeană „Panait 

Cerna” dedicate împlinirii a 140 de ani de la nașterea poetului Panait Cerna; 

 membru Comisia de evaluare a lucrărilor din cadrul concursului „Tulcea – Suzhou, 

drumul prieteniei” organizat de Consiliul Județean Tulcea; 

 participare la Târgul Regional de Știință, eveniment organizat online de către 

Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea; 

 participare Curs Protoshop; 

 membru Comisia de jurizare – Concursul „Mândru că sunt român!”, organizat de 

Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea, cu ocazia sărbătorii naționale de 1 

decembrie.  

       În ceea ce privește activitatea de informatizare: Pe lângă activitățile curente 

privind administrarea rețelei de calculatoare a bibliotecii, administrarea programului 

TinRead, întocmirea de referate de necesitate pentru achiziționarea echipamentelor de 

tehnică de calcul și de rețea, a licențelor, a consumamilelor și gestionarea 

consumabilelor în cadrul compartimentului informatizare, contractarea ori de câte ori a 

fost nevoie a provider-ului de internet; pentru soluționarea problemelor ivite, 

schimbarea componentelor defecte la calculatoarele care au avut probleme și alte 

activități curente care se desfășoară la nivelul compartimentului, s-au efectuat pliante, 

generice, felicitări, documente pentru pagina web sau alte activități desfășurate în 

bibliotecă,  participarea la comisiile SCIM, obținerea de la Tribunalul Tulcea a 6 

calculatoare  care au fost configurate  și expediate cu titlul de donație către  două 

biblioteci comunale (4 pentru Sulina, 2 pentru Chilia), participarea ca membru în echipa 

de organizare a concursului regional de proiecte CodeKids, sprijinirea colegilor prin 

asigurarea suportului tehnic, în vederea participării la web-inarii pe Zoom, Gogle Meet, 

Skype, întocmirea necesarului de echipamente IT pe anul 2022 și printarea 3D a 

premiilor constând și în Trofeul Cititorului anului la Biblioteca Județeană „Panait Cerna” 

Tulcea.  

        Comunicarea colecţiilor şi serviciilor bibliotecii. O altă funcţie specifică 

importantă ce decurge din misiunea pe care o îndeplineşte biblioteca publică este 

aceea de a oferii membrilor comunităţii servicii gratuite de împrumut a documentelor la 

domiciliu şi de consultare a acestora în săli de lectură, de documentare, informare 

comunitară, lectură şi educaţie. Biblioteca a pus la dispoziţia utilizatorilor un fond total 

de 268.099 u.b., pentru informaţii, studiu şi a prestat următoarele servicii:  
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• înscrierea, informarea şi orientarea utilizatorilor; 

• prezentarea secţiilor şi serviciilor de bibliotecă;  

• împrumutul documentelor la săli şi domiciliu; 

• prelungirea termenului de împrumut, telefonic sau prin e-mail; 

• rezervarea titlurilor solicitate, telefonic sau prin e-mail; 

• îndrumare privind regăsirea documentelor/informaţiilor adecvate, necesare 

întocmirii diverselor referate, lucrări de specialitate; 

• referinţe şi publicaţii periodice la sală de lectură; 

• bibliografii la cerere şi îndrumare în lectură; 

• referinţe pe diverse teme şi subiecte de interes; 

• tehnoredactări/scanări/xeroxare documente; 

• organizarea unor manifestări/activităţi cultural-educative în colaborare cu diverse 

instituţii de învăţământ si educaţie. 

        Din cele 268.099 u.b., din colecţiile bibliotecii un număr de 33.127 de documente 

au fost împrumutate utilizatorilor. 

        Se constată faptul că anumite obiective s-au implementat doar parțial sau au 

rămas neimplementate. 

         b.2. Concluzii:  

         În anul 2021, obiectivele neimplementate sau parțial implementate să fie aduse, 

pe cât posibil, spre îndeplinire. De asemenea, parte din punctele slabe din analiza 

expusă să fie transformate în puncte tari. Toate proiectele și programele propuse de 

către bibliotecă să fie îmbunătățite și dezvoltate. La acestea să vor adăuga altele, noi, 

cu scopul de a preîntâmpina nevoile tuturor categoriilor de beneficiari, de a dezvolta 

mai mult relațiile de colaborare cu celelalte instituții publice de cultură din țară, cu mass 

media locală și regională și a atrage finanțări pentru proiectele culturale propuse.   

     Precizăm faptul că, toate obiectivele, proiectele și programele pentru a putea fi duse 

la îndeplinire depind de anumiți factori care influențează realizarea sau nerealizarea 

acestora. Instituția trebuie să dispună nu doar de resursa umană ci și de cea materială, 

financiară.  

b.2.1. Reformularea mesajului, după caz: 

   Noul mesaj propus:  

Cartea - pilonul viitorului tău! 

Semnat 

 Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea  

       Mesajul bibliotecii va fi însoțit de un logo. 
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       b.2.2. Descrierea principalelor direcții pentru îndeplinirea misiunii  

        Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea își propune să-și diversifice 

activitatea, dincolo de rolul pe care îl are (de a constitui, organiza, prelucra, dezvolta și 

prezerva colecțiile de cărți, publicații seriale, documente și baze de date), atrăgând cât 

mai mulți utilizatori și beneficiari.  

        Principalele direcții pe care trebuie să se bazeze activitatea bibliotecii în viitor sunt 

următoarele:  

1. Relația bibliotecă – utilizatori, beneficiari: conectarea serviciilor la nevoile prezente 

și viitoare ale utilizatorilor, prin activități, achiziții de carte și alte servicii; oferta de 

activități și programe culturale cât mai diversificate și mai atractive; creșterea 

numărului de utilizatori și beneficiari. 

2. Relația bibliotecă – societate: continuarea misiunii, reglementate prin Legea nr. 

334/2002 a bibliotecilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

valorificarea patrimoniului cultural al instituției; coordonarea activității bibliotecilor 

publice de pe raza județului, dependente de Biblioteca Județeană, prin proiecte, 

programe și activități culturale; creșterea vizibilității și notorietății pe plan local, 

regional și național. 

3. Relația bibliotecă – ordonatorul de credite: obținerea bugetelor necesare pe fiecare 

program/proiect în parte prin Consiliul Județean Tulcea, Consiliul local, fonduri 

europene și alte tipuri de fonduri; consultarea specialiștilor Consiliului Județean 

Tulcea, în luarea unor decizii privind activitatea bibliotecii.  

4. Relația bibliotecă – instituții publice culturale: dezvoltarea acestei relații prin 

conectarea la sfera socio-culturală locală, județeană, națională, prin încheiere de 

parteneriate și participări la activități comune, în vederea schimbului de experiență;  

5. Relația bibliotecă – alte instituții de stat și private: dezvoltarea relației prin 

cointeresare, în vederea atragerii de donații, sponsorizări. 

Succesul realizării acestor direcții depinde, în mare măsură, de echipa de 

implementare. În cazul Bibliotecii Județene „Panait Cerna”, este necesară sporirea 

gradului de interes față de obiectivele instituției și dinamizarea personalului în vederea 

realizări proiectelor acesteia.   

       De asemenea, prin folosirea programul de informatizare „TinRead” utilizat în 

biblioteca noastră începând cu anul 2011, toate documentele nou achiziţionate și cele 

provenite din donații și schimb interbibliotecar au fost prelucrate prin utilizarea softului 

TinRead şi, în plus, chiar o serie de documente deja existente în colecţiile bibliotecii au 
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fost şi acestea introduse în baza de date a acestui soft. De altfel, importanţa acestui 

proiect este demonstrată şi de faptul că acest software asigură nu doar suportul 

electronic pentru prelucrarea documentelor, ci întreaga gestionare a colecţiilor (cu toată 

mişcarea formularistică necesară, de la cea privind intrarea documentelor în bibliotecă 

şi până la ieşirea acestora). 

        Administrarea, actualizarea, gestionarea și monitorizarea conexiunilor INTERNET 

și ale paginilor web (tulcealibrary.ro) / facebook, twitter ale bibliotecii au contribuit la 

dezvoltarea infrastructurii tehnologice; organizarea de evenimente și concursuri de 

creație literară, adresate comunității, au contribuit la creşterea preocupării pentru 

conservarea şi promovarea patrimoniului cultural local, susţinerea tradiţiei orale şi 

asigurarea accesului la informaţii care privesc comunitatea;  realizarea periodică de 

audituri în rândul categoriilor de utilizatori a avut ca scop identificarea nevoilor lor 

concrete, în vederea armonizării interesului acestora cu posibilităţile reale ale instituţiei.  

 

C. ANALIZA ORGANIZĂRII INSTITUȚIEI ȘI PROPUNERI DE RESTRUCTURARE 

ȘI/SAU DE REORGANIZARE, DUPĂ CAZ: 

 

      c.1. Analiza reglementărilor interne ale instituției actelor normative incidente 

       Având în vedere contextul în care Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea și-a 

desfășurat activitatea în cursul anului 2021, pentru o mai bună desfăşurare a activităţii 

bibliotecii, au fost luate măsuri de organizare privind protecția împotriva răspândirii 

virusului Covid19, și-a regândit activitățile culturale pentru a nu pierde legătura cu 

utilizatorii și prietenii Bibliotecii. S-au actualizat fișele de post, statul de funcții al 

bibliotecii, angajații au participat la cursurile de biblioteconomie organizate on-line de 

către A.N.B.P.R.  și cursuri Protoshop – curs de desing de produs asistat de imprimanta 

3D, cursul privind Regulamentul general pentru protecția datelor, cursul Etică, 

integritate și pantouflage în administrația publică.  

          c.2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne 

          În anul 2021, statul de funcții al Bibliotecii Județene „Panait Cerna” Tulcea a fost 

modificat și aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea.  

         c.3. Analiza capacității instituționale din punctul de vedere al resursei 

umane proprii și/sau externalizate 

        Conform organigramei actuale, organizarea, gestionarea și conducerea activității 

Bibliotecii Județene „Panait Cerna” Tulcea sunt asigurate de manager, numit prin 

Hotărârea Consiliului Județean Tulcea. În cadrul instituției, funcționează un Consiliu de 
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Administrație, cu rol consultativ, format din 7 membri, dintre care un reprezentat al 

Consiliului Județean Tulcea.  

        În anul 2021, Consiliul de Administrație s-a întrunit într-un număr de 5 ședințe.  

        Perfecționarea profesională a personalului a fost realizată periodic, prin cursuri de 

perfecționare. Atribuțiile personalului sunt prevăzute în fișele postului, iar evaluarea 

personalului a fost făcută anual, conform Fișei de evaluare. Perfecționarea profesională 

a personalului angajat trebuie să se realizeze în continuare, în funcție de necesitățile de 

moment ale instituției și de oferta existentă.  

        Pentru îndeplinirea obiectivelor instituției și pentru îmbunătățirea serviciilor oferite 

către utilizatori este necesară modificarea organigramei.  

        În cursul anului 2021 au participat la cursuri de perfecționare 11 persoane din 

cadrul instituției si anume: 

 Doamnele Dima ligia, Mergeane Mariana, Mihailov Anișoara în perioada 22.03. – 

02.04.2021, la cursul de perfecționare în ocupația de bibliotecar studii superioare – 

Modul II; 

 Doamna Colesnicencu Liliana Mihaela în perioada 25 – 26.02.2021 la cursul privind 

„Regulamentul general pentru protecția datelor (GDPR) – EU2019/679”; 

 Moroșanu Daniel, Nechifor Valentin, Druncea Marian, Ștefan Tanța, Trofimov 

Georgeta, Reyhan Beihan Irene în perioada 21-22.10.2021 la cursul Protoshop – 

curs desing de produs asistat de imprimanta 3D; 

 Doamna Mihai Silvia  în 26.11.2021 – curs on-line Etică, integritate și pantouflage în 

administrația publică.  

       S-au întocmit documentele necesare în vederea încetării raporturilor de muncă 

pentru trei salariați din cadrul instituției: Rusu Violeta Antoneta, Cojocaru Marian și 

Bucuroaia Camelia.  

        La data de 31.12.2021 numărul maxim de posturi aprobate prin H.C.J. a fost de 33 

de posturi din care posturi ocupate 30 și vacante 3.  

        c.4. Analiza capacității instituționale din punctul de vedere al spațiilor și 

patrimoniului instituției, propuneri de îmbunătățire 

         Din punct de vedere al îmbunătățirii spațiilor și patrimoniul instituției anul 2021 a 

beneficiat de investiții în valoare de 90.000 lei pentru achiziționarea a patru 

sterilizatoare de carte.  

        c.5. Viziunea proprie asupra utilizării instituției delegării, ca modalitate legală 

de asigurare a continuității procesului managerial 
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        Responsabilitatea delegării se face prin decizii scrise și comunicate părților în timp 

util, în situații de necesitate pentru a îndeplini misiunea/ scopul/ obiectivele/ proiectele/ 

programele/activitățile/acțiunile instituției. În lipsa din instituție a managerului, pe 

anumite perioade de timp (concediu de odihnă, concediu de boală, deplasări în țară sau 

străinătate etc.), există persoana desemnată care preia atribuții manageriale, deținând 

drept de semnătură a angajamentelor de plată necesare achitării drepturilor salariale și 

a altor obligații, fără a putea angaja noi cheltuieli.  

D. ANALIZA SITUAȚIEI ECONOMICO-FINANCIARE A INSTITUȚIEI 

        d.1. Analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate 

cu informații solicitate/obținute de la instituție: 

          Bugetul Bibliotecii Județene ”Panait Cerna” Tulcea provine din alocațiile bugetare 

de la Consiliul Județean Tulcea, precum și din venituri proprii (venituri provenite din 

activitatea bibliotecii). 

 

        d.1.1. Bugetul de venituri (subvenții/alocații, surse atrase/venituri proprii) 

 

 

 

 

 

        La „Venituri proprii” a fost inclusă și suma de 50.000 lei reprezentând alte venituri 

proprii – excedent anii precedenți. 

 

        d.1.2. Bugetul de cheltuieli (cheltuieli de personal; cheltuieli cu bunuri și 

servicii din care: cheltuieli de întreținere, cheltuieli pentru reparații curente etc., 

cheltuieli de capital și recuperări de plăți)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Buget de venituri (lei)      Anul 2021  

Subvenții  2.420.000 

Venituri proprii 57.000 

Buget de cheltuieli Anul 2021 

Cheltuieli de personal 1.950.000 

Cheltuieli cu bunuri și servicii 445.000 

Cheltuieli de capital 90.000 

Recuperări de plăți -8.000 
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Bugetul de venituri (lei)    

Denumirea indicatorilor Prevederi 
iniţiale 

Prevederi 
definitive 

Încasări 
realizate 

Total venituri proprii şi subvenţii 2.473.000 2.477.000 2.247.749 

Venituri din subvenţii 2.420.000 2.420.000 2.241.726 

Secţiunea de funcţionare 2.330.000 2.330.000 2.151.726 

Cod indicator - 43.10.09 - Subvenţii 
pentru instituţii publice, din care:  

2.330.000 2.330.000 2.151.726 

- Cheltuieli de personal 2.000.000 1.950.000 1.833.367 

- Cheltuieli cu bunuri si servicii 330.000 388.000 326.219 

- Recuperări de plăți 0 - 8.000 -7.860 

Secţiunea de dezvoltare 90.000 90.000 90.000 

- Cod indicator - 43.10.19 - Subvenţii 
pentru instituţii publice destinate 
secţiunii de dezvoltare 

90.000 90.000 90.000 

- Cod indicator - 37.10.01- Donaţii şi 
sponsorizări 

0 0 0 

- Cod indicator - 40.10.15 - Sume 

utilizate din excedentul anului 

precedent pentru efectuarea de 

cheltuieli 

0 0 0 

 
 

Bugetul de cheltuieli (lei) Prevederi 
iniţiale 

Prevederi 
definitive 

Plăţi  
efectuate 

Total cheltuieli (venituri proprii şi 
subvenţii) 

2.473.000 2.477.000 2.241.726 

Secţiunea de funcţionare 2.383.000 2.387.000 2.151.726 

Titlul I - Cheltuieli de personal 2.000.000 1.950.000 1.833.367 

Titlul II - Bunuri şi servicii 383.000 445.000 326.219 

Titlul XIX – Recuperări de plăți 0 -8.000 -7.860 

Secţiunea de dezvoltare 90.000 90.000 90.000 

Cheltuieli de capital  90.000 90.000 90.000 

       
    

Date comparative de cheltuieli 
(estimări și realizări) în perioada 
raportată 

Prevederi 
definitive 

Prevederi 
efectuate 

Grad de 
realizare (%) 

Total cheltuieli (venituri proprii 
şi subvenţii) 

2.477.000 2.241.726 90,50 

Secţiunea de funcţionare 2.387.000 2.151.726 90,14 

Titlul I - Cheltuieli de personal 1.950.000 1.833.367 94,02 

Titlul II - Bunuri şi servicii 445.000 326.219 73,31 

Titlul XIX – Recuperări de plăți -8.000 -7.860 98,25 

Secţiunea de dezvoltare 90.000 90.000 100.00 

Cheltuieli de capital 90.000 90.000 100.00 
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        d.2. Analiza comparativă a cheltuielilor (estimate și, după caz, realizate) în 

perioada/perioadele indicată/indicate în caietul de obiective, după caz, 

completate cu informații solicitate/obținute de la instituție:  

Nr. 
crt. 

 
Programul /Proiectul 

 
Anul 

 
Devizul 
estimat 

 
Devizul 
realizat 

Observații, 
Comentarii, 

concluzii 
(0)            (1) (2)       (3)       (4)       (5) 

1 Profesie și 
Profesionalism! 

2021 10.000 8.150 Subvenții 

2 Investiții și tehnologie! 2021 20.000   

3 Legături externe! 2021 0 0  

4 Noutăți pe rafturile 
bibliotecii! 

2021 100.000 74.496 Subvenții - 49.997  

Donație – 24.499 

5 La un click distanță!  2021    

6 Descoperă trecutul, 
construiește-ți viitorul! 

2021 1.400   

7 Ne jucăm, învățăm, ne 
educăm! 

2021 2.500 247 Subvenții 

8 Apariții editoriale! 2021 6.000 2.563 Subvenții 

9 Târguri de carte, expoziții 
și întâlniri tematice! 

2021 17.000  1.582 Subvenții 

                                Total:  2021 156.900 87.038  

  

 

        d.3. Soluții și propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri 

proprii a cheltuielilor instituției  

        d.3.1. Analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică 

instituției (în funcției de tipurile de produse/servicii oferite de instituțiile de 

cultură – spectacole, expoziții, servicii infodocumentare), pe categorii de 

produse/servicii, precum și pe categorii de bilete/tarife practicate: preț întreg/preț 

redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menționarea celorlalte 

facilități practicate 
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        d.3.2. Analiza veniturilor proprii realizate din alte activități ale instituției 

       Veniturile proprii ale bibliotecii sunt aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean 

Tulcea privind nivelul taxelor și tarifelor. Veniturile se realizează din servicii pentru 

utilizatori. 

        În anul 2021 au fost realizate venituri din prestări servicii în sumă de 6.023,45 lei. 

        d.3.3. Analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul 

parteneriatelor cu alte autorități publice locale 

       Nu este cazul. 

        d.4. Soluții și propuneri privind gradul de creștere a surselor 

atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor 

        d.4.1. Analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor 

       În anul 2021,  ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor, reprezintă 

81,78%. 

        d.4.2. Analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total 

        În anul 2021 au fost achiziționate 4 bucăți sterilizatoare de carte în valoare de 

89.998,98 lei. 

        d.4.3. Analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din 

subvenție/alocație 

        Cheltuielile cu salariile sunt acoperite în proporție de 100% din alocația primită de 

la ordonatorul principal de credite. 

        d.4.4. Ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, 

altele decât contractele individuale de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, 

contracte și convecții civile) 

       Nu este cazul.  

        d.4.5. Cheltuieli pe beneficiar, din care 

a) Din subvenție; 

b) Din venituri proprii. 

Anul 2021 Beneficiari – 5.084 

Cheltuieli pe beneficiar 
(subvenție+venituri – cheltuieli de 
capital)/ nr. de beneficiari 

443,71 lei 

Cheltuieli pe beneficiar din subvenție 443,08 lei 

Cheltuieli pe beneficiar din venituri 
proprii 

 0,63 lei 
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Alte activități la nivelul Biroului Financiar – Contabilitate. Administrativ:  

 Verificarea documentelor și acordarea vize de CFPP pentru toate documentele din 

ALOP – pentru toate fazele bugetare (angajare, lichidare, ordonanțare, plată) cât și 

pentru celelalte operațiuni supuse CFPP, conform check list de acordare a vizei 

CFPP (referate, contracte, decontări, încasări, documente donații cărți etc.) pentru 

perioada 19.03-31.08.2021; 

 Înregistrarea documentelor supuse vizei de CFPP în Registru; 

 Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție la nivelul Biroului Financiar-

Contabilitate.Administrativ; 

 Întocmirea Registrului Riscurilor de Corupției la nivelul instituției prin centralizarea 

riscurilor de corupție identificate în cadrul compartimentelor; 

 Participarea la elaborarea procedurilor de sistem pentru cele 3 măsuri de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției: conflictele de interese, 

incompatibilitățile și interdicțiile după încheierea angajării în instituții publice 

(pantouflage), ce au făcut obiectul misiunii de audit ”Evaluarea sistemului de 

prevenire a corupției, 2021” inițiată de către Compartimentul Audit Intern din cadrul 

Consiliului Județean Tulcea; 

 Participarea la ședințele Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare 

metodologică a dezvoltării sisitemului de control managerial al instituției; 

 Elaborarea la nivelul biroului a unui număr de 6 proceduri operaționale:Procedura 

operațională privind organizarea și conducerea contabilității (PO-05.01), Procedura 

operațională privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor (PO-

05.02), Procedura operațională privind activitatea de control financiar preventiv 

propriu (PO-05.03), Procedura operațională privind modalitatea de acceptanță a 

serviciilor (PO-05.04), Procedura operațională privind efectuarea operațiunilor de 

plăți și încasări prin casierie și evidența acestora (PO-05.05), Procedura 

operațională privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura 

activelor, altele decât documentele de bibliotecă, datoriilor și capitalurilor proprii 

(PO-05.06);  

  Participarea la ședințele Consiliului de Administrației; 

 Participarea la ședințele Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare 

metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al instituției; 

 Întocmirea  documenției privind organizare concurs angajare șofer: referat,  tematică 

și bibliografie, fișă post; 
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 Organizarea efectuării inventarierii anuale a patrimoniului instituției și întocmirea 

proiectului de decizie privind inventarierea anuală a patrimoniului; 

 Actualizarea fișelor de post pentru personalul din subordine; 

 Achiziționarea serviciului de întocmire a documentației cadastrale în vederea 

actualizării datelor tehnice cu înscrierea releveelor în Cartea funciară a imobilului 

aflat în domeniul public al statului și în administrarea Bibliotecii Județene ”Panait 

Cerna” Tulcea; 

 Achiziționarea lucrărilor privind montare balustradă la rampa existentă, bară mână 

curentă, rebord și aplicare material antiderapant; 

 Achiziționarea lucrărilor de reparații la instalația sanitară și electrică la clădirea în 

care funcționează BJT; 

 Achiziționarea serviciilor de reparații la tâmplarie și montarea de plase contra 

insectelor; 

 Achiziționarea serviciilor  de dezinsecție și dezinfecție, în vederea eliminării 

diferitelor specii de insecte și igienizării spațiilor de  lucru; 

 Transmiterea pentru postare pe site: Bugetul de Venituri și Cheltuilei pe anul 2021, 

inițial și rectificat, Bilanț la 31.12.2020. 

 

E. STRATEGIA, PROGRAMELE ȘI PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU ÎNDEPLINIREA 

MISIUNII SPECIFICE A INSTITUȚIEI, CONFORM SARCINILOR FORMULATE DE 

AUTORITATE 

        e.1. Viziune 

        Biblioteca Județeană ”Panait Cerna” Tulcea este instituție publică care 

funcționează în subordinea Consiliului Județean Tulcea, are în patrimoniul său 

resursele necesare pentru a răspunde nevoilor tuturor membrilor comunității în ceea ce 

privește informarea, cercetarea, cunoașterea, creativitatea și dezvoltarea personală.  

        e.2. Misiune 

        Pentru a-și putea îndeplinii misiunea pe care o are biblioteca în mijlocul 

comunității, trebuie să-și stabilească câteva direcții de dezvoltare: îmbunătățirea 

promovării și activității de PR; intensificarea colaborărilor și parteneriatelor, atât la nivel 

local, județean cât și la nivel național; intensificarea activităților cu bibliotecilor 

comunale și orășenești din județ și din afara județului; îmbunătățirea serviciilor oferite 

comunității; reabilitarea și reamenajarea spațiilor bibliotecii.  

      Misiunea Bibliotecii Județene „Panait Cerna” Tulcea este aceea de a satisface 

nevoia comunității de informare, studiu, cercetare, documentare, educare și recreere pe 
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de o parte, iar, pe cealaltă parte de dezvoltare, prelucrare și conservarea colecțiilor de 

carte și documente pe care le deține în patrimoniul său.  

e.3. Obiective (generale și specifice) 

        Obiective generale: diversificarea ofertei culturale; participarea la procesul de 

informare, educare și dezvoltare spirituală a comunității; atragerea de fonduri 

nerambursabile prin proiecte culturale unde biblioteca este eligibilă, sponsorizări și 

donații.  

        Obiective specifice: punerea în valoare a patrimoniului bibliotecii prin publicarea 

de studii, cercetări științifice și monografii; dezvoltarea colecțiilor prin achiziția unităților 

de bibliotecă conform Legii Bibliotecilor și solicitării membrilor comunității; promovarea 

permanentă a instituției și a activităților pe care le organizează; acordarea asistenței de 

specialitate bibliotecilor publice din județul Tulcea; parteneriate cu alte biblioteci și 

instituții culturale din țară;  formarea și perfecționarea permanentă a personalului din 

bibliotecă; utilizarea tehnologiei moderne.  

        e.4. Strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management 

 Conectarea și corelarea programelor și proiectelor instituției cu politicile culturale ale 

Ordonatorului de Credite; 

 Asigurarea unor resurse umane competente și specializate; 

 Specializarea și perfecționarea continuă a personalului; 

 Dezvoltarea și diversificarea serviciilor în bibliotecă; 

 Optimizarea accesului la colecțiile și serviciile bibliotecii; 

 Diversificarea și dezvoltarea colecțiilor de bibliotecă; 

 Realizarea unui mediu informațional competitiv; 

 Colaborarea în dezvoltarea și valorificarea patrimoniului cultural, atât cu instituții de 

cultură cât și cu alte instituții de stat și particulare; 

 Extinderea colaborării interbibliotecare pe plan regional, național și internațional; 

 Acordarea unei atenții speciale copiilor și tinerilor; 

 Promovarea imaginii bibliotecii în comunitate printr-o politică de marketing și o 

mediatizare eficientă în mass-media; 

 Consilierea și controlarea bibliotecilor comunale și orășenești din județul Tulcea, prin 

implementarea de programe și proiecte care să răspundă necesității comunității lor; 

 Atragerea de surse externe de finanțare. 

        e.5. Strategia și planul de marketing 

 Dinamizarea angajaților în vederea realizării activităților; 
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 Sporirea gradului de interes și implicare a personalului în programele și proiectele 

instituției; 

 Planificarea proiectelor bibliotecii ca termen de desfășurare: săptămânale, lunare, 

anuale etc.; 

 Stabilirea momentului când începe promovarea evenimentelor, proiectelor, 

activităților organizate în bibliotecă prin mass-media sau direct la beneficiar/grup 

țintă în funcție de specificul proiectului/acțiunii; 

 Conferințe de presă; 

 Comunicate de presă clare în transmiterea mesajului; 

 Actualizarea continuă a canalelor de promovare pe internet: site, facebook, canal 

youtube; 

 Editare și distribuire a materialelor de promovare; flyer, invitații, afișe, banner, mesh, 

obiecte personalizate (pixuri, tricouri, insigne), ziar de eveniment, pliante etc. 

 

        e.6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management 

   Biblioteca Județeană ”Panait Cerna” Tulcea propune următoarele programe 

culturale pentru perioada 2018 – 2023: 

1. Profesie și profesionalism! 

        Programul vizează formarea și perfecționarea personalului bibliotecii; colaborarea 

între specialiștii din biblioteca județeană și bibliotecarii din județ prin întâlnirile 

trimestriale; schimburi de experiență cu specialiști din bibliotecile din țară și străinătate; 

participarea la sesiuni științifice specifice, conferințe, mese rotunde, programe și 

proiecte culturale la care sunt invitați;  inițierea de programe și proiecte culturale care 

să implice colaborarea pe echipe a personalului existent în bibliotecă și din afara 

bibliotecii.  

2. Investiții și tehnologie! 

        Pentru a funcționa la standardele cerute de o societate în care accentul tot mai 

mare se pune pe tehnologizare, pe digitizare și pentru a fi la un click distanță de 

informația, documentul sau cartea pe care o doresc utilizatorii și pentru a atrage cât mai 

mulți uitilizatori, biblioteca are nevoie de investiții și tehnologie.  

3. Legături externe!  

        Scopul acestui program este acela de a dezvolta relații și a încheia parteneriate cu 

alte entități culturale în vederea diversificării activităților organizate de bibliotecă.  

4. Noutăți pe rafturile bibliotecii!  
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        Programul are în vedere dezvoltarea fondului de carte și a fondului documentar 

prin achiziții și donații. Avem în vedere și scanarea/digitizarea de cărți, ziare, 

documente privitoare la Dobrogea aflate în alte biblioteci din România, prin acorduri 

între biblioteci. 

5. La un click distanță!  

        Programul este dedicat informatizării/digitizării fondului de carte/fondului 

documentar al bibliotecii și accesarea rapidă, de la distanță a acestor servicii. De 

asemenea, se au în vedere organizarea de cursuri IT.  

6. Descoperă trecutul, construiește-ți viitorul! 

        Programul are ca obiectiv principal descoperirea, cunoașterea și punerea în 

valoare/popularizarea/promovarea patrimoniului cultural local, regional și național.  

7. Ne jucăm, învățăm, ne educăm!  

        Programul se referă la organizarea de diferite activități educative, recreative pentru 

copii/tineri, pe diferite categorii de vârstă, prin metode nonformale (jocuri, vizionare 

filme și documentare, lectură, teatru, ateliere creative, expoziții, prezentări de carte 

pentru copii, seara de poveste). 

8. Apariții editoriale! 

        Programul urmărește editarea revistei bibliotecii cu apariția on-line, bianuală, în 

care să se prezinte activitățile, achizițiile și donațiile de cărți și documente, articole 

omagiale/comemorative privind personalități/evenimente de importanță locală, 

regională și națională. 

        Editarea monografiei Bibliotecii Județene ”Panait Cerna” Tulcea; o monografie a 

bibliotecilor comunale și orășenești din județul Tulcea; volum de studii rezultate al 

sesiunii bibliotecii; fly-ere, pliante pentru promovarea activităților bibliotecii dar și a 

bibliotecii în sine.  

 

9. Târguri de carte, expoziții și întâlniri tematice! 

        Programul cuprinde organizarea de expoziții; lansări de carte;  organizarea târgului 

de carte;  a sesiunii bibliotecii, organizarea de activități răspunzând solicitărilor și 

invitațiilor altor instituții de cultură și învățământ din orașul/județul Tulcea și din țară, 

organizarea de activități culturale în parteneriat cu uniunile etnice din Tulcea și 

Constanța, cu grupuri de reconstituire istorică etc.  

        e.7. Proiectele din cadrul programelor 

1. Profesie și profesionalism! 

1.1. Cursuri de specializare și perfecționare; 



109 
 

1.2. Schimb de experiență; 

1.3. Ziua Mondială a Cărții și a dreptului de autor, Ziua bibliotecarului din 

România;  

1.4. Cartea/documentul lunii! 

2. Investiții și tehnologie! 

2.1. Achiziționare 20 pc-uri; 

2.2. Raport expertiză infrastructură clădire;  

2.3. Achiziționare mobilier; 

2.4. Amenajarea spațiu foaier parter; 

2.5. Realizare banner Biblioteca Județeană ”Panait Cerna” Tulcea și instalarea pe 

fațada clădirii dinspre strada Isaccei pentru o mai mare vizibilitate a 

bibliotecii; 

2.6. Lucrări de reparații și schimbat gresie scări intrare în bibliotecă; 

2.7. Amenajare birou informare, înscriere;  

2.8. Amenajare sală lectură adulți; 

2.9. Amenajare sală festivități; 

2.10. Achiziționare scanner performant pentru digitizare colecții. 

2.11. Achiziționare sistem RFID, primul modul; 

2.12. Reamenajare sala împrumut copii; 

2.13. Amenajare ludotecă; 

2.14. Reparații sau înlocuire rame ferestre, a sistemului de deschidere;  

2.15. Amenajare sală lectură copii; 

2.16. Achiziționare sistem RFID al doilea modul; 

2.17. Achiziționare modul Achiziții, Control Seriale TinRead. 

3. Legături externe! 

3.1. Încheiere de parteneriate cu alte entități culturale; 

3.2. Proiecte culturale în colaborare cu alte instituții; 

3.3. Contracte de sponsorizări; 

3.4. Schimb interbibliotecar; 

3.5. Schimb de experiență. 

4. Noutăți pe rafturile bibliotecii! 

4.1. Achizițiile de carte făcute de bibliotecă;  

4.2. Donațiile de cărți primite;  

4.3. Schimburi interbibliotecare;  

4.4. Depozit legal. 
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5. La un click distanță! 

5.1. Cursuri de IT pentru copiii/tinerii care nu beneficiază acasă de această 

tehnologie, pentru seniorii; 

5.2. Cursuri limbă engleză pentru doritori;  

5.3. Digitizarea colecțiilor.  

6. Descoperă trecutul, construiește-ți viitorul! 

6.1. Cunoașterea istoriei locale (ateliere educative/tematice privind istoria orașului 

și județului Tulcea); 

6.2.  Obiceiuri și tradiții locale (organizare de ateliere specifice). 

7. Ne jucăm, învățăm, ne educăm! 

7.1. Săptămâna altfel, biblioteca altfel!; 

7.2. Clubul Seniorilor; 

7.3. Ateliere educative tematice pentru copii, tineri și adulți, servicii de educație 

permanentă; 

7.4. O seară de Poveste! (invitați surpriză, citirea unei povești pentru copii, 

concursuri și ghicitori); 

7.5. Școala mămicilor (educația viitoarelor mămici și mămicilor); 

7.6. Nocturna bibliotecilor (o noapte la bibliotecă); 

7.7. Teatrul de păpuși Gulliver; 

7.8. Clubul de lectură (întâlniri/ discuții pe teme literare, încurajarea creațiilor literare) 

7.9. Clubul educativ pentru protejarea mediului înconjurător (titlul se va stabili în 

urma unui concurs); 

8. Apariții editoriale! 

8.1. Editare revista bibliotecii cu apariția bianuală; 

8.2. Editare monografia bibliotecii județene; 

8.3. Editare monografia bibliotecilor din județ; 

8.4. Editarea fly-erelor/pliantelor, afișelor, invitațiilor și obiectelor inscripționate  

pentru promovarea bibliotecii și a activităților organizate; 

8.5. Editarea unui pliant de prezentare a unei personalități dobrogene; 

8.6. Editare diplome colaboratori.  

9. Târguri de carte, expoziții și întâlniri tematice! 

9.1. Târgul de carte/ festivalul cărții la Tulcea; 

9.2. Ziua Bibliotecii Județene ”Panait Cerna” Tulcea; 

9.3. Festivalul Mărțișorului; 
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9.4. Te iubesc, mamă! 

9.5. Arta Sărbătorilor Pascale; 

9.6. Festivalul Colindelor; 

9.7. Expoziții tematice; 

9.8. Sesiunea Științifică Națională a Bibliotecii Județene ”Panait Cerna” Tulcea,   

organizată o dată pe an, cu participarea specialiști din țară și străinătate; 

9.9. Sesiuni sau conferințe organizate cu diferite ocazii, promovarea de proiecte 

culturale, colaborări, evenimente istorice cu importanță locală, regională sau 

națională etc.  

 

e.8. Alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de 

management 

        Pe lângă pachetul de programe propuse prin proiectul de management, biblioteca 

va lua în considerare toate propunerile de colaborare, adaptându-se la propunerile și 

solicitările primite pe parcursul anilor, în funcție de bugetul pe care-l va avea la 

dispoziție și personalul implicat.        

        În  afara  manifestărilor  care  au  putut  fi  planificate  din  timp,  am  acordat  o  

atenție  deosebită  și următoarelor categorii de evenimente/ activități/ acțiuni specifice 

bibliotecii, care sunt ocazionale: 

• Expoziții  de  desen,  pictură,  grafică,  etc.  ale  elevilor  din  școlile  cu  care  

biblioteca  dezvoltă parteneriate; 

• Expoziții de pictură, grafică, etc. ale artiștilor plastici tulceni sau din alte zone ale 

țării; 

• Prezentări și/sau lansări de carte; 

• Întâlniri cu personalități culturale locale și/sau din țară; 

• Concursuri, festivaluri; 

• Lecturi publice, spectacole, audiții muzicale; 

• Conferințe, simpozioane, dezbateri, colocvii. 

        În același timp, am urmărit să organizăm și/sau găzduim și o serie de manifestări 

neconvenționale, care să se adreseze unui public divers. Pe de altă parte pentru 

atragerea de vizitatori și creșterea interesului pentru bibliotecă, mai ales în cazul micilor 

beneficiari, am găzduit și diverse activități ale școlilor și/ sau grădinițelor din municipiu 

și chiar județ. 
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F. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției publice de cultură, 

cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, 

precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse 

 

        f.1. Proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe perioada managementului 

Nr. 

Crt.  

Categorii   

     

Anul  

2019 

Anul  

2020 

Anul  

2021 

Anul  

2022 

Anul  

2023 

1 TOTAL VENITURI, din 

care 

2.621.000 2.750.000 2.830.000 2.910.000 2.930.000 

1.a. Venituri proprii, din 

care 

220.000 220.000 221.000 221.000 222.000 

1.a.1. Venituri din 

activitatea de bază 

- - - - - 

1.a.2. Surse atrase 5.000  5.000 5.000 5.000 5.000 

1.a.3. Alte venituri proprii 220.000 220.000 221.000 221.000 222.000 

1.b. Subvenții/alocații 2.396.000 2.525.000 2.604.000 2.683.000 2.703.000 

1.c. Alte venituri - - - - - 

2 TOTAL CHELTUIELI, din 

care 

2.621.000 2.750.000 2.830.000 2.910.000 2.930.000 

2.a. Cheltuieli de personal, 

din care 

2.108.000 2.225.000 2.302.000 2.379.000 2.390.000 

2.a.1. Cheltuieli cu salariile 1.876.000 1.980.000 2.052.000 2.122.000 2.129.000 

2.a.2. Alte cheltuieli de 

personal 

232.000 245.000 250.000 257.000 261.000 

2.b. Cheltuieli cu bunuri și 

servicii, din care 

513.000 525.000 528.000 531.000 540.000 

2.b.1. Cheltuieli pentru 

proiecte 

136.000 233.500 161.900 238.500 175.200 

2.b.2. Cheltuieli cu 

colaboratorii 

- - - - - 

2.b.3. Cheltuieli pentru 

reparații curente 

- - - - - 

 2.b.4. Cheltuieli de 

întreținere 

180.000 187.000 191.000 192.000 194.000 

 2.b.5. Alte cheltuieli cu 

bunuri și servicii 

197.000 104.500 175.100 100.500 170.800 

 2.c. Cheltuieli de capital      
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        f.2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului  

        f.2.1. La sediu: 6000/an    

        În anul 2021, Biblioteca evenimentele s-au desfășurat în marea lor majoritate în 

mediul on-line, de aceea numărul beneficiarilor la sediu a fost de 3.177 la evenimente 

culturale și 11.355 total vizite directe în bibliotecă. 

        f.2.2. În afara sediului: 8000/an  

        În afara sediului nu s-au desfășurat activități și nu s-a putut contabiliza un număr 

de beneficiari decât în mediul on-line, dar s-au înregistrat un număr de 20.139 vizite a 

celor care au împrumutat documente de bibliotecă. 

   f.3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobat 

             

 
Nr. 
Crt. 

 
Program 

 
Scurtă descriere a 
programului 

Număr 
proiecte 
în cadrul 
progra - 
mului 

 
Denumirea 
proiectului 

Buget 
prevăzut 
la 
program 
(lei) 

Primul an de management 2019 

1 Profesie 
și 
profesio- 
nalism! 

Formarea și perfecționarea 
personalului bibliotecii; 
colaborarea între specialiștii 
din biblioteca județeană și 
bibliotecarii din județ prin 
întâlnirile trimestriale; 
schimburi de experiență cu 
specialiști din bibliotecile din 
țară și străinătate; 
participarea la sesiuni 
științifice, conferințe, mese 
rotunde, programe și 
proiecte culturale la care 
sunt invitați;  inițierea de 
programe și proiecte 
culturale care să implice 
colaborarea pe echipe a 
personalului existent în 
bibliotecă și din afara 
bibliotecii. 

3 1.1. Cursuri de 
specializare și 
perfecționare; 
1.2. Schimb de 
experiență; 
1.3. Ziua 
Mondială a 
Cărții și a 
dreptului de 
autor, Ziua 
bibliotecarului 
din România;  
1.4. Cartea / 
Documentul 
lunii! 
 

10.000 

2 Investiții 
și tehno- 
logie! 

 Pentru a funcționa la 
standardele cerute de o 
societate în care accentul 
tot mai mare se pune pe 
tehnologizare, pe digitizare 
și pentru a fi la un click 
distanță de informația, 
documentul sau cartea pe 
care o doresc utilizatorii și 
pentru a atrage cât mai 

14 2.1. 
Achiziționare 20 
pc-uri; 
2.2. Raport 
expertiză 
infrastructură 
clădire;  
2.3. 
Achiziționare 
mobilier; 

15.000 
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mulți utilizatori, biblioteca 
are nevoie de investiții și 
tehnologie. 

2.4. Amenajarea 
spațiu foaier 
parter; 
2.5. Realizare 
banner 
Biblioteca 
Județeană 
”Panait Cerna” 
Tulcea și 
instalarea pe 
fațada clădirii 
dinspre strada 
Isaccei pentru o 
mai mare 
vizibilitate a 
bibliotecii.  

3 Legături 
externe! 

 Scopul acestui program 
este acela de a dezvolta 
relații și a încheia 
parteneriate cu alte entități 
culturale în vederea 
diversificării activităților 
organizate de bibliotecă.  

5 3.1. Încheiere de 
parteneriate cu 
alte entități 
culturale; 
3.2. Proiecte 
culturale în 
colaborare cu 
alte instituții; 
3.3. Contracte 
de sponsorizări; 
3.4. Schimb 
interbibliotecar; 
3.5. Schimb de 
experiență. 

 
0 

4 Noutăți 
pe 
rafturile 
bibliotecii! 

  Programul are în vedere 
dezvoltarea fondului de 
carte și a fondului 
documentar prin achiziții și 
donații. Avem în vedere și 
scanarea/digitizarea de 
cărți, ziare, documente 
privitoare la Dobrogea aflate 
în alte biblioteci din 
România, prin acorduri între 
biblioteci. 

4 4.1. Achizițiile 
de carte făcute 
de bibliotecă;  
4.2. Donațiile de 
cărți primite;  
4.3. Schimburi 
interbibliotecare;  
4.4. Depozit 
legal.  

90.000 
 
 

5 La un 
click 
distanță! 

Programul este dedicat 
informatizării/digitizării 
fondului de carte/fondului 
documentar al bibliotecii și 
accesarea rapidă, de la 
distanță a acestor servicii.  

3 5.1. Cursuri de 
IT pentru 
copiii/tinerii care 
nu beneficiază 
acasă de 
această 
tehnologie, 
pentru seniorii; 
5.2. Cursuri 
limbă engleză 
pentru doritori;  

1.000 
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5.3. Digitizarea 
colecțiilor ;   

6 Descope- 
ră 
trecutul, 
constru- 
iește-ți 
viitorul! 

Programul are ca obiectiv 
principal descoperirea, 
cunoașterea și punerea în 
valoare/popularizarea/prom
ovarea patrimoniului cultural 
local, regional și național. 

3 6.1. 
Cunoașterea 
istoriei locale 
(ateliere 
educative/temati
ce privind istoria 
orașului și 
județului 
Tulcea); 
6.2. Obiceiuri și 
tradiții locale 
(organizare de 
ateliere 
specifice). 
 

1.000 

7 Ne 
jucăm, 
învățăm, 
ne 
educăm! 

Programul se referă la 
organizarea de diferite 
activități educative, 
recreative pentru copii/tineri, 
pe diferite categorii de 
vârstă, prin metode 
nonformale (jocuri, vizionare 
filme și documentare, 
lectură, teatru, ateliere 
creative, expoziții, 
prezentări de carte pentru 
copii, seara de poveste). 

9 7.1. Săptămâna 
altfel, biblioteca 
altfel!; 
7.2. Clubul 
Seniorilor; 
7.3. Ateliere 
educative 
tematice pentru 
copii, tineri și 
adulți, servicii de 
educație 
permanentă; 
7.4. O seară de 
Poveste! (invitați 
surpriză, citirea 
unei povești 
pentru copii, 
concursuri și 
ghicitori); 
7.5. Școala 
mămicilor 
(educația 
viitoarelor 
mămici și 
mămicilor); 
7.6. Nocturna 
bibliotecilor (o 
noapte la 
bibliotecă); 
7.7. Teatrul de 
păpuși Gulliver; 
7.8. Clubul de 
lectură (întâlniri 
și discuții pe 
teme literare, 

2.000 
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încurajarea 
creațiilor 
literare); 
7.9. Clubul 
educativ pentru 
protejarea 
mediului 
înconjurător 
(titlul se va 
stabili în urma 
unui concurs). 

8 Apariții 
editoriale! 

 Programul urmărește 
editarea revistei bibliotecii 
cu apariția bianuală, în care 
să se prezinte activitățile, 
achizițiile și donațiile de 
cărți și documente, articole 
omagiale/comemorative 
privind 
personalități/evenimente de 
importanță locală, regională 
și națională. 
 Editarea monografiei 
Bibliotecii Județene ”Panait 
Cerna” Tulcea; o 
monografie a bibliotecilor 
comunale și orășenești din 
județul Tulcea; volum de 
studii rezultate al sesiunii 
bibliotecii; fly-ere, pliante 
pentru promovarea 
activităților bibliotecii dar și 
a bibliotecii în sine.  

4 8.1. Editare 
revista bibliotecii 
cu apariția 
bianuală on-line; 
8.2. Editarea fly-
erelor/pliantelor, 
afișelor, 
invitațiilor și a 
obiectelor 
inscripționate 
pentru 
promovarea 
bibliotecii și a 
activităților 
organizate; 
8.3. Editare 
pliante de 
prezentare a 
unei 
personalități ale 
culturii 
dobrogene. 
8.4. Editare 
diplome 
colaboratori.  

2.000 

9 Târguri 
de carte, 
expoziții 
și întâlniri 
tematice! 

Programul cuprinde 
organizarea de expoziții; 
lansări de carte;  
organizarea târgului de 
carte;  a sesiunii bibliotecii, 
organizarea de activități 
răspunzând solicitărilor și 
invitațiilor altor instituții de 
cultură și învățământ din 
orașul/județul Tulcea și din 
țară, organizarea de 
activități culturale în 
parteneriat cu uniunile 
etnice din Tulcea și 
Constanța, cu grupuri de 
reconstituire istorică etc.  

9 9.1. Târgul de 
carte/ festivalul 
cărții la Tulcea; 
9.2. Ziua 
Bibliotecii 
Județene 
”Panait Cerna” 
Tulcea; 
9.3. Festivalul 
Mărțișorului; 
9.4. Te iubesc, 
mamă! 
9.5. Arta 
Sărbătorilor 
Pascale; 
9.6. Festivalul 

10.000 
Din care 
5.000 –
finanțare 
externă  
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Colindelor; 
9.7. Expoziții 
tematice; 
9.8. Sesiunea 
Științifică 
Națională a 
Bibliotecii 
Județene 
”Panait Cerna” 
Tulcea,   
organizată o 
dată pe an, cu 
participarea 
specialiști din 
țară și 
străinătate; 
9.9. Sesiuni sau 
conferințe 
organizate cu 
diferite ocazii, 
promovarea de 
proiecte 
culturale, 
colaborări, 
evenimente 
istorice cu 
importanță 
locală, regională 
sau națională 
etc.  

Al doilea an de management 2020 

1 Profesie 
și 
profesio- 
nalism! 

Formarea și perfecționarea 
personalului bibliotecii; 
colaborarea între specialiștii 
din biblioteca județeană și 
bibliotecarii din județ prin 
întâlnirile trimestriale; 
schimburi de experiență cu 
specialiști din bibliotecile din 
țară și străinătate; 
participarea la sesiuni 
științifice specifice, 
conferințe, mese rotunde, 
programe și proiecte 
culturale;  inițierea de 
programe și proiecte 
culturale care să implice 
colaborarea pe echipe a 
personalului existent în 
bibliotecă și din afara ei  

3 1.1. Cursuri de 
specializare și 
perfecționare; 
1.2. Schimb de 
experiență; 
1.3. Ziua 
Mondială a 
Cărții și a 
dreptului de 
autor, Ziua 
bibliotecarului 
din România;  
1.4. Cartea/ 
Documentul 
lunii! 
 

10.000 

2 Investiții 
și 

 Pentru a funcționa la 
standardele cerute de o 

 2.1. Lucrări de 
reparații și 

100.000 
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tehnolo- 
gie! 

societate în care accentul 
tot mai mare se pune pe 
tehnologizare, pe digitizare 
și pentru a fi la un click 
distanță de informația, 
documentul sau cartea pe 
care o doresc utilizatorii și 
pentru a atrage cât mai 
mulți utilizatori, biblioteca 
are nevoie de investiții și 
tehnologie.  

schimbat gresie 
scări intrare în 
bibliotecă; 
2.2. Amenajare 
birou informare;  
2.3. Amenajare 
sală lectură 
adulți; 
2.4. Amenajare 
sală festivități; 
2.5. 
Achiziționare 
scanner 
performant 
pentru digitizare 
colecții. 

3 Legături 
externe! 

 Scopul acestui program 
este acela de a dezvolta 
relații și a încheia 
parteneriate cu alte entități 
culturale în vederea 
diversificării activităților 
organizate de bibliotecă.  

5 3.1. Încheiere de 
parteneriate cu 
alte entități 
culturale; 
3.2. Proiecte 
culturale în 
colaborare cu 
alte instituții; 
3.3. Contracte 
de sponsorizări; 
3.4. Schimb 
interbibliotecar; 
3.5. Schimb de 
experiență. 

0 

4 Noutăți 
pe 
rafturile 
bibliotecii! 

        Programul are în 
vedere dezvoltarea fondului 
de carte și a fondului 
documentar prin achiziții și 
donații. Avem în vedere și 
scanarea/digitizarea de 
cărți, ziare, documente 
privitoare la Dobrogea aflate 
în alte biblioteci din 
România, prin acorduri între 
biblioteci. 

4 4.1. Achizițiile 
de carte făcute 
de bibliotecă;  
4.2. Donațiile de 
cărți primite;  
4.3. Schimburi 
interbibliotecare;  
4.4. Depozit 
legal. 
 

95.000 

5 La un 
click 
distanță! 

Programul este dedicat 
informatizării/digitizării 
fondului de carte/fondului 
documentar al bibliotecii și 
accesarea rapidă, de la 
distanță a acestor servicii.  

3 5.1. Cursuri de 
IT pentru 
copiii/tinerii care 
nu beneficiază 
acasă de 
această 
tehnologie, 
pentru seniorii; 
5.2. Cursuri 
limbă engleză 
pentru doritori;  

1.000 
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5.3.  Digitizarea 
colecțiilor ;   

6 Desco- 
peră 
trecutul, 
constru- 
iește-ți 
viitorul! 

Programul are ca obiectiv 
principal descoperirea, 
cunoașterea și punerea în 
valoare/popularizarea/prom
ovarea patrimoniului cultural 
local, regional și național. 

3 6.1. 
Cunoașterea 
istoriei locale 
(ateliere 
educative/temati
ce privind istoria 
orașului și 
județului 
Tulcea); 
6.2. Obiceiuri și 
tradiții locale 
(organizare de 
ateliere 
specifice). 

1.200 

7 Ne 
jucăm, 
învățăm, 
ne 
educăm! 

Programul se referă la 
organizarea de diferite 
activități educative, 
recreative pentru copii/tineri, 
pe diferite categorii de 
vârstă, prin metode 
nonformale (jocuri, vizionare 
filme și documentare, 
lectură, teatru, ateliere 
creative, expoziții, 
prezentări de carte pentru 
copii, seara de poveste). 

9 7.1. Săptămâna 
altfel, biblioteca 
altfel!; 
7.2. Clubul 
Seniorilor; 
7.3. Ateliere 
educative 
tematice pentru 
copii, tineri și 
adulți, servicii de 
educație 
permanentă; 
7.4. O seară de 
Poveste! (invitați 
surpriză, citirea 
unei povești 
pentru copii, 
concursuri și 
ghicitori); 
7.5. Școala 
mămicilor 
(educația 
viitoarelor 
mămici și 
mămicilor); 
7.6. Nocturna 
bibliotecilor (o 
noapte la 
bibliotecă); 
7.7. Teatrul de 
păpuși Gulliver; 
7.8. Clubul de 
lectură (întâlniri 
și discuții pe 
teme literare, 
încurajarea 

2.300 
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creațiilor 
literare); 
7.9. Clubul 
educativ pentru 
protejarea 
mediului 
înconjurător 
(titlul se va 
stabili în urma 
unui concurs). 

8 Apariții 
editoriale! 

 Programul urmărește 
editarea revistei bibliotecii 
cu apariția bianuală, în care 
să se prezinte activitățile, 
achizițiile și donațiile de 
cărți și documente, articole 
omagiale/comemorative 
privind 
personalități/evenimente de 
importanță locală, regională 
și națională. 
  Editarea monografiei 
Bibliotecii Județene ”Panait 
Cerna” Tulcea; o 
monografie a bibliotecilor 
comunale și orășenești din 
județul Tulcea; volum de 
studii rezultate al sesiunii 
bibliotecii; fly-ere, pliante 
pentru promovarea 
activităților bibliotecii dar și 
a bibliotecii în sine.  

5 8.1. Editare 
revista bibliotecii 
cu apariția 
bianuală; 
8.2. Editare 
monografia 
bibliotecilor din 
județ; 
8.3. Editarea fly-
erelor/pliantelor, 
afișelor, 
invitațiilor și a 
obiectelor 
inscripționate 
pentru 
promovarea 
bibliotecii și a 
activităților 
organizate; 
8.4. Editarea 
unui pliant de 
prezentare a  
unei 
personalități 
dobrogene; 
8.5. Editare 
diplome 
colaboratori 

 
4000 

9 Târguri 
de carte, 
expoziții 
și întâlniri 
tematice! 

   Programul cuprinde 
organizarea de expoziții; 
lansări de carte;  
organizarea târgului de 
carte;  a sesiunii bibliotecii, 
organizarea de activități 
răspunzând solicitărilor și 
invitațiilor altor instituții de 
cultură și învățământ din 
orașul/județul Tocea și din 
țară, organizarea de 
activități culturale în 
parteneriat cu uniunile 
etnice din Tulcea și 

9 9.1. Târgul de 
carte/ festivalul 
cărții la Tulcea; 
9.2. Ziua 
Bibliotecii 
Județene 
”Panait Cerna” 
Tulcea; 
9.3. Festivalul 
Mărțișorului; 
9.4. Te iubesc, 
mamă! 
9.5. Arta 
Sărbătorilor 

15.000 
+ 
5000 
finanțare 
externă 
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Constanța, cu grupuri de 
reconstituire istorică etc.  

Pascale; 
9.6. Festivalul 
Colindelor; 
9.7. Expoziții 
tematice; 
9.8. Sesiunea 
Științifică 
Națională a 
Bibliotecii 
Județene 
”Panait Cerna” 
Tulcea,   
organizată o 
dată pe an, cu 
participarea 
specialiști din 
țară și 
străinătate; 
9.9. Sesiuni sau 
conferințe 
organizate cu 
diferite ocazii, 
promovarea de 
proiecte 
culturale, 
colaborări, 
evenimente 
istorice cu 
importanță 
locală, regională 
sau națională 
etc.  

Al treilea an de management 2021 

1 Profesie 
și 
profesio- 
nalism! 

Formarea și perfecționarea 
personalului bibliotecii; 
colaborarea între specialiștii 
din biblioteca județeană și 
bibliotecarii din județ prin 
întâlnirile trimestriale; 
schimburi de experiență cu 
specialiști din bibliotecile din 
țară și străinătate; 
participarea la sesiuni 
științifice specifice, 
conferințe, mese rotunde, 
programe și proiecte 
culturale la care sunt 
invitați;  inițierea de 
programe și proiecte 
culturale care să implice 
colaborarea pe echipe a 
personalului existent în 

3 1.1. Cursuri de 
specializare și 
perfecționare; 
1.2. Schimb de 
experiență; 
1.3. Ziua 
Mondială a 
Cărții și a 
dreptului de 
autor, Ziua 
bibliotecarului 
din România;  
1.4. Cartea/ 
Documentul 
lunii! 
 

10.000 
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bibliotecă și din afara 
bibliotecii. 

2 Investiții 
și 
tehnolo- 
gie! 

  Pentru a funcționa la 
standardele cerute de o 
societate în care accentul 
tot mai mare se pune pe 
tehnologizare, pe digitizare 
și pentru a fi la un click 
distanță de informația, 
documentul sau cartea pe 
care o doresc utilizatorii și 
pentru a atrage cât mai 
mulți utilizatori, biblioteca 
are nevoie de investiții și 
tehnologie.  

 2.1. 
Achiziționare 
sistem RFID, 
primul modul; 
2.2. 
Reamenajare 
sala împrumut 
copii; 
2.3. Amenajare 
ludotecă; 
2.4. Reparații 
sau înlocuire 
rame ferestre, a 
sistemului de 
deschidere;  

20.000 

3 Legături 
externe! 

 Scopul acestui program 
este acela de a dezvolta 
relații și a încheia 
parteneriate cu alte entități 
culturale în vederea 
diversificării activităților 
organizate de bibliotecă.  

5 3.1. Încheiere de 
parteneriate cu 
alte entități 
culturale; 
3.2. Proiecte 
culturale în 
colaborare cu 
alte instituții; 
3.3. Contracte 
de sponsorizări; 
3.4. Schimb 
interbibliotecar; 
3.5. Schimb de 
experiență. 

0 

4 Noutăți 
pe 
rafturile 
bibliotecii! 

  Programul are în vedere 
dezvoltarea fondului de 
carte și a fondului 
documentar prin achiziții și 
donații. Avem în vedere și 
scanarea/digitizarea de 
cărți, ziare, documente 
privitoare la Dobrogea aflate 
în alte biblioteci din 
România, prin acorduri între 
biblioteci. 

4 4.1. Achizițiile 
de carte făcute 
de bibliotecă;  
4.2. Donațiile de 
cărți primite;  
4.3. Schimburi 
interbibliotecare;  
4.4. Depozit 
legal. 

100.000 

5 La un 
click 
distanță! 

Programul este dedicat 
informatizării/digitizării 
fondului de carte/fondului 
documentar al bibliotecii și 
accesarea rapidă, de la 
distanță a acestor servicii.  

3 5.1. Cursuri de 
IT pentru 
copiii/tinerii care 
nu beneficiază 
acasă de 
această 
tehnologie, 
pentru seniorii; 
5.2. Cursuri 
limbă engleză 

0 
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pentru doritori;  
5.3.  Digitizarea 
colecțiilor ;   

6 Desco- 
peră 
trecutul, 
constru- 
iește-ți 
viitorul! 

Programul are ca obiectiv 
principal descoperirea, 
cunoașterea și punerea în 
valoare/popularizarea/prom
ovarea patrimoniului cultural 
local, regional și național. 

3 6.1. 
Cunoașterea 
istoriei locale 
(ateliere 
educative/temati
ce privind istoria 
orașului și 
județului 
Tulcea); 
6.2. Obiceiuri și 
tradiții locale 
(organizare de 
ateliere 
specifice). 

 
1400 

7 Ne 
jucăm, 
învățăm, 
ne 
educăm! 

Programul se referă la 
organizarea de diferite 
activități educative, 
recreative pentru copii/tineri, 
pe diferite categorii de 
vârstă, prin metode 
nonformale (jocuri, vizionare 
filme și documentare, 
lectură, teatru, ateliere 
creative, expoziții, 
prezentări de carte pentru 
copii, seara de poveste). 

9 7.1. Săptămâna 
altfel, biblioteca 
altfel!; 
7.2. Clubul 
Seniorilor; 
7.3. Ateliere 
educative 
tematice pentru 
copii, tineri și 
adulți, servicii de 
educație 
permanentă; 
7.4. O seară de 
Poveste! (invitați 
surpriză, citirea 
unei povești 
pentru copii, 
concursuri și 
ghicitori); 
7.5. Școala 
mămicilor 
(educația 
viitoarelor 
mămici și 
mămicilor); 
7.6. Nocturna 
bibliotecilor (o 
noapte la 
bibliotecă); 
7.7. Teatrul de 
păpuși Gulliver; 
7.8. Clubul de 
lectură (întâlniri 
și discuții pe 
teme literare, 

2.500 
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încurajarea 
creațiilor 
literare); 
7.9. Clubul 
educativ pentru 
protejarea 
mediului 
înconjurător 
(titlul se va 
stabili în urma 
unui concurs). 

8 Apariții 
editoriale! 

Programul urmărește 
editarea revistei bibliotecii 
cu apariția bianuală, în care 
să se prezinte activitățile, 
achizițiile și donațiile de 
cărți și documente, articole 
omagiale/comemorative 
privind 
personalități/evenimente de 
importanță locală, regională 
și națională. 
Editarea monografiei 
Bibliotecii Județene ”Panait 
Cerna” Tulcea; o 
monografie a bibliotecilor 
comunale și orășenești din 
județul Tulcea; volum de 
studii rezultate al sesiunii 
bibliotecii; fly-ere, pliante 
pentru promovarea 
activităților bibliotecii dar și 
a bibliotecii în sine.  

5 8.1. Editare 
revista bibliotecii 
cu apariția 
bianuală; 
8.2. Editare 
monografia 
bibliotecii 
județene; 
8.3. Editarea fly-
erelor/pliantelor, 
afișelor, 
invitațiilor și a 
obiectelor 
inscripționate  
pentru 
promovarea 
bibliotecii și a 
activităților 
organizate; 
8.4. Editarea 
unui pliant 
pentru 
prezentarea 
unei 
personalități 
dobrogene;  
8.5. Editare 
diplome 
colaboratori. 

6.000 

9 Târguri 
de carte, 
expoziții 
și întâlniri 
tematice! 

Programul cuprinde 
organizarea de expoziții; 
lansări de carte;  
organizarea târgului de 
carte;  a sesiunii bibliotecii, 
organizarea de activități 
răspunzând solicitărilor și 
invitațiilor altor instituții de 
cultură și învățământ din 
orașul/județul Tulcea și din 
țară, organizarea de 
activități culturale în 

 
9 

9.1. Târgul de 
carte/ festivalul 
cărții la Tulcea; 
9.2. Ziua 
Bibliotecii 
Județene 
”Panait Cerna” 
Tulcea; 
9.3. Festivalul 
Mărțișorului; 
9.4. Te iubesc, 
mamă! 

17.000 
+ 
5.000 
finanțare 
externă 
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parteneriat cu uniunile 
etnice din Tulcea și 
Constanța, cu grupuri de 
reconstituire istorică 

9.5. Arta 
Sărbătorilor 
Pascale; 
9.6. Festivalul 
Colindelor; 
9.7. Expoziții 
tematice; 
9.8. Sesiunea 
Științifică 
Națională a 
Bibliotecii 
Județene 
”Panait Cerna” 
Tulcea,   
organizată o 
dată pe an, cu 
participarea 
specialiști din 
țară și 
străinătate; 
9.9. Sesiuni sau 
conferințe 
organizate cu 
diferite ocazii, 
promovarea de 
proiecte 
culturale, 
colaborări, 
evenimente 
istorice cu 
importanță 
locală, regională 
sau națională 
etc.  

Al patrulea an de management 2022 

1 Profesie 
și 
profesio-
nalism! 

Formarea și perfecționarea 
personalului bibliotecii; 
colaborarea între specialiștii 
din biblioteca județeană și 
bibliotecarii din județ prin 
întâlnirile trimestriale; 
schimburi de experiență cu 
specialiști din bibliotecile din 
țară și străinătate; 
participarea la sesiuni 
științifice specifice, 
conferințe, mese rotunde, 
programe și proiecte 
culturale la care sunt 
invitați;  inițierea de 
programe și proiecte 
culturale care să implice 

3 1.1. Cursuri de 
specializare și 
perfecționare; 
1.2. Schimb de 
experiență; 
1.3. Ziua 
Mondială a 1.4. 
Cărții și a 
dreptului de 
autor, Ziua 
bibliotecarului 
din România;  
1.4. Cartea/ 
Documentul 
lunii! 
 

10.000 
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colaborarea pe echipe a 
personalului existent în 
bibliotecă și din afara 
bibliotecii. 

2 Investiții 
și tehnolo 
-gie! 

 Pentru a funcționa la 
standardele cerute de o 
societate în care accentul 
tot mai mare se pune pe 
tehnologizare, pe digitizare 
și pentru a fi la un click 
distanță de informația, 
documentul sau cartea pe 
care o doresc utilizatorii și 
pentru a atrage cât mai 
mulți utilizatori, biblioteca 
are nevoie de investiții și 
tehnologie.  

 2.1. Amenajare 
sală lectură 
copii; 
2.2. 
Achiziționare 
sistem RFID pe 
module; 
  

 
100.000 
 
 
 

3 Legături 
externe! 

 Scopul acestui program 
este acela de a dezvolta 
relații și a încheia 
parteneriate cu alte entități 
culturale în vederea 
diversificării activităților 
organizate de bibliotecă.  

5 3.1. Încheierea 
de parteneriate 
cu alte entități 
culturale; 
3.2. Proiecte 
culturale în 
colaborare cu 
alte instituții; 
3.3. Contracte 
de sponsorizări; 
3.4. Schimb 
interbibliotecar; 
3.5. Schimb de 
experiență. 

 
 
0 

4 Noutăți 
pe 
rafturile 
bibliotecii! 

  Programul are în vedere 
dezvoltarea fondului de 
carte și a fondului 
documentar prin achiziții și 
donații. Avem în vedere și 
scanarea/digitizarea de 
cărți, ziare, documente 
privitoare la Dobrogea aflate 
în alte biblioteci din 
România, prin acorduri între 
biblioteci. 

4 4.1. Achizițiile 
de carte făcute 
de bibliotecă;  
4.2. Donațiile de 
cărți primite;  
4.3. Schimburi 
interbibliotecare;  
4.4. Depozit 
legal. 
  

 
110.000 

5 La un 
click 
distanță! 

Programul este dedicat 
informatizării/digitizării 
fondului de carte/fondului 
documentar al bibliotecii și 
accesarea rapidă, de la 
distanță a acestor servicii.  

3 5.1.Cursuri de IT 
pentru 
copiii/tinerii care 
nu beneficiază 
acasă de 
această 
tehnologie, 
pentru seniorii; 
5.2. Cursuri 
limbă engleză 

0 
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pentru doritori;  
5.3.  Digitizarea 
colecțiilor ;   

6 Desco- 
peră 
trecutul, 
constru- 
iește-ți 
viitorul! 

Programul are ca obiectiv 
principal descoperirea, 
cunoașterea și punerea în 
valoare/popularizarea/prom
ovarea patrimoniului cultural 
local, regional și național. 

3 6.1. 
Cunoașterea 
istoriei locale 
(ateliere 
educative/temati
ce privind istoria 
orașului și 
județului 
Tulcea); 
6.2. Obiceiuri și 
tradiții locale 
(organizare de 
ateliere 
specifice). 

500 

7 Ne 
jucăm, 
învățăm, 
ne 
educăm! 

Programul se referă la 
organizarea de diferite 
activități educative, 
recreative pentru copii/tineri, 
pe diferite categorii de 
vârstă, prin metode 
nonformale (jocuri, vizionare 
filme și documentare, 
lectură, teatru, ateliere 
creative, expoziții, 
prezentări de carte pentru 
copii, seara de poveste). 

9 7.1. Săptămâna 
altfel, biblioteca 
altfel!; 
7.2. Clubul 
Seniorilor; 
7.3. Ateliere 
educative 
tematice pentru 
copii, tineri și 
adulți, servicii de 
educație 
permanentă; 
7.4. O seară de 
Poveste! (invitați 
surpriză, citirea 
unei povești 
pentru copii, 
concursuri și 
ghicitori); 
7.5. Școala 
mămicilor 
(educația 
viitoarelor 
mămici și 
mămicilor); 
7.6. Nocturna 
bibliotecilor (o 
noapte la 
bibliotecă); 
7.7. Teatrul de 
păpuși Gulliver; 
7.8. Clubul de 
lectură (întâlniri 
și discuții pe 
teme literare, 

 
2.700 
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încurajarea 
creațiilor 
literare); 
7.9. Clubul 
educativ pentru 
protejarea 
mediului 
înconjurător 
(titlul se va 
stabili în urma 
unui concurs). 

8 Apariții 
editoriale!
 
  

Programul urmărește 
editarea revistei bibliotecii 
cu apariția bianuală, în care 
să se prezinte activitățile, 
achizițiile și donațiile de 
cărți și documente, articole 
omagiale/comemorative 
privind 
personalități/evenimente de 
importanță locală, regională 
și națională. Editarea 
monografiei Bibliotecii 
Județene ”Panait Cerna” 
Tulcea; o monografie a 
bibliotecilor comunale și 
orășenești din județul 
Tulcea; volum de studii 
rezultate al sesiunii 
bibliotecii; fly-ere, pliante 
pentru promovarea 
activităților bibliotecii dar și 
a bibliotecii în sine.  

4 8.1. Editare 
revista bibliotecii 
cu apariția 
bianuală; 
8.2. Editarea fly-
erelor/pliantelor 
și a obiectelor 
inscripționate 
pentru 
promovarea 
bibliotecii și a 
activităților 
organizate; 
8.3. Editarea 
unui pliant 
pentru 
prezentarea 
unei 
personalități 
dobrogene; 
8.4. Editare 
diplome 
colaboratori. 

 
300 

9 Târguri 
de carte, 
expoziții 
și întâlniri 
tematice! 

Programul cuprinde 
organizarea de expoziții; 
lansări de carte;  
organizarea târgului de 
carte;  a sesiunii bibliotecii, 
organizarea de activități 
răspunzând solicitărilor și 
invitațiilor altor instituții de 
cultură și învățământ din 
orașul/județul Tulcea și din 
țară, organizarea de 
activități culturale în 
parteneriat cu uniunile 
etnice din Tulcea și 
Constanța, cu grupuri de 
reconstituire istorică etc.  

9 9.1. Târgul de 
carte/ festivalul 
cărții la Tulcea; 
9.2. Ziua 
Bibliotecii 
Județene 
”Panait Cerna” 
Tulcea; 
9.3. Festivalul 
Mărțișorului; 
9.4. Te iubesc, 
mamă! 
9.5. Arta 
Sărbătorilor 
Pascale; 
9.6. Festivalul 
Colindelor; 
9.7. Expoziții 

 
10.000 + 
5000 
finanțare 
externă 
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tematice; 
9.8. Sesiunea 
Științifică 
Națională a 
Bibliotecii 
Județene 
”Panait Cerna” 
Tulcea,   
organizată o 
dată pe an, cu 
participarea 
specialiști din 
țară și 
străinătate; 
9.9. Sesiuni sau 
conferințe 
organizate cu 
diferite ocazii, 
promovarea de 
proiecte 
culturale, 
colaborări, 
evenimente 
istorice cu 
importanță 
locală, regională 
sau națională 
etc.  

Al cincilea an de management 2023 

1 Profesie 
și 
profesio- 
nalism! 

Formarea și perfecționarea 
personalului bibliotecii; 
colaborarea între specialiștii 
din biblioteca județeană și 
bibliotecarii din județ prin 
întâlnirile trimestriale; 
schimburi de experiență cu 
specialiști din bibliotecile din 
țară și străinătate; 
participarea la sesiuni 
științifice specifice, 
conferințe, mese rotunde, 
programe și proiecte 
culturale la care sunt 
invitați;  inițierea de 
programe și proiecte 
culturale care să implice 
colaborarea pe echipe a 
personalului existent în 
bibliotecă și din afara 
bibliotecii. 

3 1.1. Cursuri de 
specializare și 
perfecționare; 
1.2. Schimb de 
experiență; 
1.3. Ziua 
Mondială a Cărții 
și a dreptului de 
autor, Ziua 
bibliotecarului din 
România; 
1.4. Cartea/ 
Documentul lunii! 
 

10.000 

2 Investiții 
și 

Pentru a funcționa la 
standardele cerute de o 

 2.1.Achiziționare 
pc 

 
25.000 
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tehnolo- 
gie! 

societate în care accentul 
tot mai mare se pune pe 
tehnologizare, pe digitizare 
și pentru a fi la un click 
distanță de informația, 
documentul sau cartea pe 
care o doresc utilizatorii și 
pentru a atrage cât mai 
mulți utilizatori, biblioteca 
are nevoie de investiții și 
tehnologie.  

2.2.Achiziționare 
mobilier 

3 Legături 
externe! 

  Scopul acestui program 
este acela de a dezvolta 
relații și a încheia 
parteneriate cu alte entități 
culturale în vederea 
diversificării activităților 
organizate de bibliotecă.  

5 3.1. Încheiere de 
parteneriate cu 
alte entități 
culturale; 
3.2. Proiecte 
culturale în 
colaborare cu alte 
instituții; 
3.3. Contracte de 
sponsorizări; 
3.4. Schimb 
interbibliotecar; 
3.5. Schimb de 
experiență. 

 
 
0 

4 Noutăți 
pe 
rafturile 
bibliotecii! 

 Programul are în vedere 
dezvoltarea fondului de 
carte și a fondului 
documentar prin achiziții și 
donații. Avem în vedere și 
scanarea/digitizarea de 
cărți, ziare, documente 
privitoare la Dobrogea aflate 
în alte biblioteci din 
România, prin acorduri între 
biblioteci. 

4 4.1. Achizițiile de 
carte făcute de 
bibliotecă; 
4.2. Donațiile de 
cărți primite; 
4.3. Schimburi 
interbibliotecare; 
4.4. Depozit legal. 
 
 

110.000 

5 La un 
click 
distanță! 

Programul este dedicat 
informatizării/digitizării 
fondului de carte/fondului 
documentar al bibliotecii și 
accesarea rapidă, de la 
distanță a acestor servicii.  

3 5.1.Cursuri de IT 
pentru copiii/tinerii 
care nu 
beneficiază acasă 
de această 
tehnologie, pentru 
seniori 
5.2. Cursuri limbă 
engleză pentru 
doritori; 
5.3. Digitizarea 
colecțiilor ;   

 
500 

6 Descoper
ă trecutul, 
construie
ș-te-ți 

Programul are ca obiectiv 
principal descoperirea, 
cunoașterea și punerea în 
valoare/popularizarea/prom

3 6.1. Cunoașterea 
istoriei locale 
(ateliere 
educative/tematic

1.700 
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viitorul! ovarea patrimoniului cultural 
local, regional și național. 

e privind istoria 
orașului și 
județului Tulcea); 
6.2. Obiceiuri și 
tradiții locale 
(organizare de 
ateliere specifice). 

7 Ne 
jucăm, 
învățăm, 
ne 
educăm! 

Programul se referă la 
organizarea de diferite 
activități educative, 
recreative pentru copii/tineri, 
pe diferite categorii de 
vârstă, prin metode 
nonformale (jocuri, vizionare 
filme și documentare, 
lectură, teatru, ateliere 
creative, expoziții, 
prezentări de carte pentru 
copii, seara de poveste). 

9 7.1. Săptămâna 
altfel, biblioteca 
altfel!; 
7.2. Clubul 
Seniorilor; 
7.3. Ateliere 
educative 
tematice pentru 
copii, tineri și 
adulți, servicii de 
educație 
permanentă; 
7.4. O seară de 
Poveste! (invitați 
surpriză, citirea 
unei povești 
pentru copii, 
concursuri și 
ghicitori); 
7.5. Școala 
mămicilor 
(educația 
viitoarelor mămici 
și mămicilor); 
7.6. Nocturna 
bibliotecilor (o 
noapte la 
bibliotecă); 
7.7. Teatrul de 
păpuși Gulliver; 
7.8. Clubul de 
lectură (întâlniri și 
discuții pe teme 
literare, 
încurajarea 
creațiilor literare); 
7.9. Clubul 
educativ pentru 
protejarea 
mediului 
înconjurător (titlul 
se va stabili în 
urma unui 
concurs). 

 
2.500 

8 Apariții Programul urmărește 4 8.1. Editare  
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editoriale! editarea revistei bibliotecii 
cu apariția bianuală, în care 
să se prezinte activitățile, 
achizițiile și donațiile de 
cărți și documente, articole 
omagiale/comemorative 
privind 
personalități/evenimente de 
importanță locală, regională 
și națională. 
  Editarea monografiei 
Bibliotecii Județene ”Panait 
Cerna” Tulcea; o 
monografie a bibliotecilor 
comunale și orășenești din 
județul Tulcea; volum de 
studii rezultate al sesiunii 
bibliotecii; fly-ere, pliante 
pentru promovarea 
activităților bibliotecii dar și 
a bibliotecii în sine.  

revista bibliotecii 
cu apariția 
bianuală; 
8.2. Editarea fly-
erelor/pliantelor și 
a obiectelor 
inscripționate 
pentru 
promovarea 
bibliotecii și a 
activităților 
organizate; 
8.3. Editarea unui 
pliant de 
prezentare a unei 
personalități 
dobrogene; 
8.4. Editare 
diplomă 
colaboratori. 
 

500 

9 Târguri 
de carte, 
expoziții 
și întâlniri 
tematice! 

 Programul cuprinde 
organizarea de expoziții; 
lansări de carte;  
organizarea târgului de 
carte;  a sesiunii bibliotecii, 
organizarea de activități 
răspunzând solicitărilor și 
invitațiilor altor instituții de 
cultură și învățământ din 
orașul/județul Tocea și din 
țară, organizarea de 
activități culturale în 
parteneriat cu uniunile 
etnice din Tulcea și 
Constanța, cu grupuri de 
reconstituire istorică etc.  

9 9.1. Târgul de 
carte/ festivalul 
cărții la Tulcea; 
9.2. Ziua 
Bibliotecii 
Județene ”Panait 
Cerna” Tulcea; 
9.3. Festivalul 
Mărțișorului; 
9.4. Te iubesc, 
mamă! 
9.5. Arta 
Sărbătorilor 
Pascale; 
9.6. Festivalul 
Colindelor; 
9.7. Expoziții 
tematice; 
9.8. Sesiunea 
Științifică 
Națională a 
Bibliotecii 
Județene ”Panait 
Cerna” Tulcea,   
organizată o dată 
pe an, cu 
participarea 
specialiști din țară 
și străinătate; 
9.9. Sesiuni sau 
conferințe 

 
20.000 + 
5000 
finanțare 
externă 
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organizate cu 
diferite ocazii, 
promovarea de 
proiecte culturale, 
colaborări, 
evenimente 
istorice cu 
importanță locală, 
regională sau 
națională etc. 
 

                             
 

 
 

Manager, 
dr. Ligia Dima 
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Proiect „Profesori de nota 10” 
 

 
 

Zilele Bibliotecii Județene „Panait Cerna” Tulcea, sâmbătă, 25 septembrie 2021, 
la Casa Memorială a poetului.  


