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Necesitatea proiectului:  
 Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi este o bibliotecă publică structurată în conformitate cu profilul său enciclopedic şi are menirea de a fi la 

dispoziţia comunităţii prin serviciile şi programele oferite, venind în întâmpinarea nevoii de informare, educare şi recreere a cetăţenilor. În epoca 

informaţiei, totul se desfăşoară într-un ritm alert. Biblioteca, instituţie prin tradiţie conservatoare, este supusă unei presiuni sociale şi culturale intense, 

menirea sa ca instituţie de cultură şi educaţie fiind extinsă prin servicii moderne de informare şi consiliere. 

 Prevenirea criminalităţii reprezintă o prioritate în activitatea Poliţiei Române realizată în scopul apărării valorilor protejate de lege, respectiv 

viaţa, integritatea şi sănătatea persoanei, avutul public şi privat, asigurării ordinii şi liniştii publice şi al combaterii faptelor ilicite. Prin intermediul 

acestui proiect este necesar acest gen de activități de informare în parteneriat alături de specialiști din cadrul Bibliotecii Județene Iași. 

 Societatea Națională de Cruce Roșie din România este singura organizație umanitară din țară care, în conformitate cu legea 139/1995 modificată 

și completată de Legea nr. 524/2004, Statutul SNCRR, Legea 481 din 2004 privind protecția civilă, HG 2288 din 2004, are atribuții clare ca auxiliară a 

autorităților publice, mai ales în domeniu prevenirii și intervenției în caz de dezastre. 
 

Obiectiv general: creşterea gradului de promovare şi dezvoltare a unui comportament antivictimal şi antiinfracţional în rândul elevilor din 

municipiul Iaşi și a unei conduite social-educaționale privind importanța atitudinii preventive în trafic precum și informarea corectă a grupului-țintă în 

eventualitatea unui dezastru și acordarea primului ajutor ce se poate face și cum să acționăm vs. de modalitățile cultural-educative de petrecerea 

timpului liber în spațiul unei biblioteci.  

 

Obiective specifice:  

O1- realizarea unei campanii de sensibilizare în cadrul unor activități specifice de educație-informare-conştientizare asupra importanţei 

prevenirii accidentelor rutiere şi stimularea interesului elevilor din comunitatea ieşeană pentru cunoaşterea acestora; 

O2- dezvoltarea și conturarea unei conduite antivictimale şi antiinfracţionale cu privire la siguranța în trafic. 

 

 

Grupuri ţintă:          

Beneficiari direcţi: 
 Elevi preşcolari și şcolari cu vârsta între 7-18 ani (nr. estimativ 1.000 participanţi) din școli / licee din municipiul Iași. 

   Beneficiari indirecţi: 
 Cadre didactice și cercul familial/prieteni al beneficiarilor direcţi (nr. estimativ 250 persoane)  

 Utilizatori internet (min. 4500 vizualizări pe site-ul www.bjiasi.ro pe perioada implementării proiectului) 

 

 La finalul fiecărei dezbateri, elevilor participanți li se vor elibera BIBLIO  - PERMISE DE PIETONI.  

 

 

Durata de implementare: 8 luni - anul școlar 2016-2017 (noiembrie 2016 – iunie 2017). 

 

http://www.bjiasi.ro/
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Calendarul activităţilor în Proiectul “Biblio - Școala de Pietoni ” (ediția a II-a)  

 

Nr. 

crt. 

Activitate 

 

Perioada de 

desfășurare 

Grupul ţintă Responsabilitatea 

partenerilor 

1 

Sesiuni de informare pe teme privind regulile de circulație pe 

drumurile publice susținute de agenții de poliție din cadrul 

Biroul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii. 

Sesiune interactivă pe tema acordării primului ajutor (sfaturi 

și aplicații) și informații de prevenire și intervenție în caz de 

dezastre moderate de voluntarii din cadrul S.N.C.R.R– Filiala 

Iaşi 

Sesiune de informare pe teme specifice privind modalitățile de 

petrecere a timpului liber în siguranță, susținută de bibliograf-

documentarist Elena Zanet din cadrul Serviciului Programe şi 

Proiecte Culturale din B.J.Iași 

Noiembrie 

2016 

Colegiul Tehnic 

„Gh. Asachi”Iași 

B.J. Iași 

I.P.J Iaşi/B.A.P.C - SR 

Crucea Roșie Iași  

2 
Decembrie 

2016 

Colegiul Tehnic  

„Mihail Sturdza” Iași 

3 
Ianuarie  

2017 

Colegiul Național Iași  

(cl. VII E) 

4 
Februarie 

2017 

Colegiul Tehnic  

„Ioan C. Ștefănescu” Iași 

5 
Martie  

2017 

Școala Gimnazială 

„Alexandru Vlahuță” Iași 

6 
Aprilie  

2017 

Școala Gimnazială 

„Ion Neculce” Iași 

7 
Mai  

2017 

CSA Iași 

Centrul DIFAIN 

8 
Iunie 

2017 

Centre de plasament  

DGASPC Iași 

 

Iniţiatori şi responsabili: 

 Biblioteca Judeţeană “Gh. Asachi” Iaşi – Serviciul Proiecte și Programe Culturale, PR, şef serviciu, Mihaela Morariu şi coordonator 

de proiect-bibliograf, Elena Zanet  

 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi – Biroul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii, șeful birou,  comisar șef de poliție, Mădălin 

Țăranu, agent șef adjunct Claudiu Mercaș  

 

Partenerii proiectului:  

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi – Biroul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii și Serviciul Rutier 

Societatea Nationala Crucea Roșie – Filiala Iași 

Mass-media locală  

 

Rezultate estimate în cadrul proiectului: 
 8 dezbateri publice pe temele specifice proiectului 
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 cca. 1000 participanţi  

 1000 de BIBLIO – PERMISE DE PIETONI 

 min. 8 articole din presa locală 

 min. 2700 accesări pe wesite-ul proiectului, rețele de socializare și alte liste de discuții profesionale  

 

 

 

 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE 

JUDEŢEAN IAŞI 
 

 

 

 

ŞEFUL INSPECTORATULUI, 

 

Chestor de poliție, 

IOAN SCRIPNICIUC 

 

 

 

Șef  Birou de Analiză şi 

Prevenire a Criminalităţii 

 

Comisar  șef de poliție, 

ŢĂRANU MĂDĂLIN 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI 
 

Biblioteca Judeţeană “Gh. Asachi” Iaşi 
 

 

 

DIRECTOR, 

 

DAN NICOLAE DOBOŞ 
 

 

 

 

Şef Serviciu Programe şi Proiecte Culturale 

 

Bibliograf, 

 

MORARIU MIHAELA 

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE 

CRUCEA ROȘIE ROMÂNIA  

 Filiala Iași 

 

 

DIRECTOR, 

 

VERGINIEA BELDEAN 
 

 

 

 

 


