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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.

Serviciul Voluntar de Ambulanță Iași este fondat în 2017 și este singura organizație non guvernamentală din România, care asigură servicii
medicale private de urgență în fază prespitalicească cu personal calificat, în regim de voluntariat contribuind astfel la reducerea timpului de așteptare
pentru un transfer între spitale, cu ambulanțele proprii, dar și de externare a unui pacient care necesită transport medical asistat sau neasistat. SVA Iași
prin programele și activitățile sale în beneficiul umanității,  asigură primul ajutor la evenimente (sportive,  culturale etc.) în efectuarea unor acțiuni
salvatoare de viață unor persoane care au suferit o accidentare sau îmbolnăvire acută. Adeseori activitățile sociale și economice ale unor grupări umane
pot fi tulburate de efecte tragice ale unor fenomene naturale, astfel organizația noastră se ocupă cu instruirea populației privind comportamentul în caz
de dezastre.

Obiectiv general: creşterea gradului de promovare şi dezvoltare a unei conduite social-educaționale privind importanța atitudinii preventive a
elevilor din municipiul Iași și a comportamentului în situații de urgență (dezastre și calamități naturale: incendii, inundații, cutremure etc.), precum și
informarea și educarea corectă a grupului-țintă și acordarea primului ajutor: ce se poate face și cum să acționăm  vis-à-vis 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 și acordarea primului ajutor şi stimularea interesului elevilor din comunitatea ieşeană pentru cunoaşterea acestora;
O2 - conturarea unei conduite corecte în cazul dezastrelor şi calamităţilor naturale prin tehnici operative de intervenție în situaţii de urgență.

Grupuri ţintă:         
Beneficiari direcţi:

 Elevi şcolari/de liceu cu vârsta între 7-18 ani (nr. estimativ 1.500 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 un flyer BiblioInfoLife. 
Loc de desfășurare a activităților din proiect: sediul Filialei „Ion Creangă” (Casa de Cultură a Sindicatelor, Bd. Socola nr.34 )
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http://www.bjiasi.ro/


Durata de implementare: 9 luni - anul școlar 2017-2018 (octombrie 2017 – iunie 2018).

Calendarul activităţilor în Proiectul “BiblioInfoLife” (Biblioteca de Prim Ajutor)

Nr.
crt.

Activitate Perioada de
desfășurare

Grupul ţintă Responsabilitatea
partenerilor

1

Sesiune interactivă pe tema acordării primului ajutor (sfaturi 
și aplicații) informații de prevenire și intervenție în caz de 
dezastre moderate de voluntarii din cadrul S.V.A. 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

octombrie
2017

Colegiul Tehnic
„I.C. Ștefănescu”Iași

B.J. Iași
S.V. A. Iași

2

noiembrie
2017

Școala Gimnazială
„Otilia Cazimir” Iași
Școala Gimnazială nr. 14 
„Gheorghe Mârzescu” Iași

3
decembrie 
2017

Colegiul Tehnic 
„Mihail Sturdza” Iași

4

ianuarie
2018

Colegiul Tehnic de 
Transporturi și Construcții Iași
Şcoala Gimnazială „Veronica 
Micle” Iași

5
februarie
2018

Colegiul Tehnic „Dimitrie 
Leonida” Iași

6
martie
2018

Liceul Tehnologic „Petru 
Poni” Iași

7
aprilie
2017

Liceul Tehnologic de 
Mecatronică și Automatizări

8
mai 
2018

Școala Gimnazială nr. 24 „Ion 
Ghica” Iași

9
iunie
2018

Colegiul Tehnic de Electronică
şi Telecomunicaţii „Gheorghe 
Mârzescu” Iași
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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 
 Asociația Ambulanța.Life - Serviciul Voluntar de Ambulanță Iaşi  -  director, Marius-Grațian Benchea 

Partenerii proiectului: 
Asociația Ambulanța.Life - Serviciul Voluntar de Ambulanță Iaşi
Mass-media locală 

Rezultate estimate în cadrul proiectului:
 11 dezbateri publice pe temele specifice proiectului în 9 luni de implementare a proiectului
 cca. 1000 participanţi 
 1000 flyere BiblioInfoLife
 min. 8 articole din presa locală
 min. 2700 accesări pe wesite-ul proiectului, rețele de socializare și alte liste de discuții profesionale.

Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi

DIRECTOR,
DAN NICOLAE DOBOŞ

Şef Serviciu Proiecte și Programe Culturale, PR

MORARIU MIHAELA

Asociația Ambulanța.Life 

Serviciul Voluntar de Ambulanță Iaşi

PREȘEDINTE,
FABIAN BUTACU

DIRECTOR,

MARIUS-GRAȚIAN BENCHEA
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