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1. Denumirea 
proiectului 

Primul ajutor – Trusa ta de cunoștințe 

2. Propunător Biblioteca Județeană Gh. Asachi Iași / Mihail Grinea, șef Serviciu Coordonare Metodologică și Formare Profesională 
 

3. Semnatari  Nume: Mihail Grinea 
Titlu: Șef Serviciu Coordonare Metodologică și Formare Profesională 
Telefon: 0758111499 
E-mail: mihail_grinea@yahoo.com 

Nume: Diana Ghiorghieș 
Titlu: Coordonator de proiecte 
Telefon: 0752269277 
E-mail: ghiorghiesdiana@gmail.com 

Nume: Bogdan-Nicolae Ghiurco 
Titlu: Bibliograf 
Telefon: 0745149458 
E-mail: bogdan.ghiurco@gmail.com 

4. Biblioteca 
gazdă 

Numele bibliotecii: Biblioteca Județeană Gh. Asachi Iași 
Adresa bibliotecii: Str. Palat nr. 1, Iași 
Telefonul bibliotecii: 0232/213353 
Adresa de e-mail: bibiasi@hotmail.com 
Pagina web a bibliotecii, URL: www.bjiasi.ro 

5. Contextul. 
Comunitatea 
vizată de proiect 

Contextul socio-economic:  
În județul Iași, ca de altfel în întreaga țară, populația nu a beneficiat, cel puțin în ultimii 20 de ani de instruire privind 
acordarea primului ajutor premedical în caz de accidente și dezastre (incendii, inundații, cutremure), fapt care 
reflectă gradul redus de civilizație și afectează șansa la viață a victimelor unor astfel de evenimente. În plus, nivelul 
scăzut de dezvoltare economică, accentuat de actuala criză, precum și lipsa formatorilor în domeniu, face imposibilă 
acordarea din surse guvernamentale a unor fonduri pentru organizarea de cursuri gratuite de prim ajutor în 
beneficiul populației. 
Studiul comunităţii:  
Proiectul Primul ajutor – Trusa ta de cunoștințe se adresează populației tinere și adulte din zonele predominant 
rurale ale județului Iași (aproximativ 55% din totalul populației județului locuiește în mediul rural). Această populație 
are gradul de civilizație mai scăzut decât în zonele urbane, accesul la informație este sporadic, se confruntă cu 
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problema alcoolismului, a violenței în familie, a familiilor monoparentale sau în care ambii părinți sunt plecați la 
muncă în străinătate. 
Probleme identificate in comunitate: 
Condițiile precare de viață și lipsa infrastructurii medicale au fost identificate prin observație directă. Nivelul scăzut 
de educație a fost identificat prin discuții cu bibliotecarii din bibliotecile publice din țară, prin discuții cu primarii și 
cadrele didactice. Caracteristicele așezărilor de tip rural cresc riscurile de expunere la calamități (inundații, incendii), 
cât și la accidente în gospodărie sau în munca de zi cu zi. Apariția complicațiilor medicale, ducând până la deces, ca 
urmare a neintervenției de prim ajutor imediate în cazul producerii unor evenimente nedorite. Dintre aceste 
probleme, prin proiectul nostru ne propunem să intervenim favorabil asupra scăderii consecințelor agravante ale 
accidentelor, asupra evitării unor intervenții incorecte în caz de calamități și asupra gradului de civilizație a 
populației, ca urmare a instruirii populației în acordarea primului ajutor premedical. 
 

6. Scopul 
proiectului 

Îmbunătățirea speranței de viață și a calității vieții a populației județului Iași prin creșterea nivelului de instruire în 
privința acordării primului ajutor.  
Datele culese din observație directă și din chestionarele împărțite în bibliotecile publice din județ au fost analizate în 
discuțiile cu liderii comunităților și Societatea Națională a Crucii Roșii România – Filiala Iași și în focus-grupuri cu 
cadre didactice și medicale. Printre soluțiile identificate s-au remarcat creșterea numărului de medici în zona rurală, 
creșterea numărului de ambulanțe și a centrelor de permanență, cursuri de instruire a populației în acordarea 
primului ajutor premedical. Având în vedere funcțiile bibliotecii publice bazate pe informare / formare, a bunei 
funcționări a rețelei de biblioteci la nivelul județului Iași, în care există deja 47 de centre de internet cu acces public 
gratuit deschise prin ajutorul Fundației Bill & Melinda Gates, cât și a mărimii bugetului care poate fi accesat prin 
acest proiect, soluția aplicabilă este cea de formare de formatori în domeniul acordării primului ajutor și organizarea 
de cursuri pe această temă pentru populație. Un element cheie în alegerea acestei soluții sunt bibliotecarii din 
bibliotecile publice din județ, cât și formatorii existenți în cadrul Bibliotecii Județene Iași, care pot fi folosiți ca 
resursă, având deja pregătirea necesară în oferirea informațiilor de interes vital pentru comunitate. 
 

7. Obiectivele 
proiectului. 
Activităţi în 
proiect. Rezultate 
preconizate 
 

Obiectiv 1 
Asigurarea transmiterii cunoștințelor de prim ajutor către 
populație prin înființarea centrelor zonale de formare și 
instruire în cadrul bibliotecilor publice și prin formarea 
formatorilor în transmiterea cunoștințelor de acordare a 
primului ajutor premedical.  
 

Rezultate aşteptate 
10 centre zonale înființate în cadrul bibliotecilor publice, 
pentru o acoperire uniformă a celor 98 de unități 
teritorial-administrative (comune, orașe, municipii). 
12 formatori instruiți în transmiterea cunoștințelor de 
acordare a primului ajutor premedical. 
 

Obiectiv 2 
Creșterea nivelului de instruire a populației tinere și 
adulte în domeniul primului ajutor. 

Rezultate aşteptate 
2000 de oameni instruiți în acordarea măsurilor de prim 
ajutor. 
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Obiectiv 3 
Extinderea rolului bibliotecii publice ca centru 
responsabil pentru calitatea vieții, prin înființarea unui 
nou serviciu de informare și instruire în acordarea 
primului ajutor. 

Rezultate aşteptate 
Înființarea noului serviciu și creșterea credibilității 
bibliotecii publice în comunitate. Creșterea cu 10% a 
numărului de utilizatori și diversificarea categoriilor de 
utilizatori. 

8. Grup(-uri) ţintă Trei bibliotecari de la Biblioteca Județeană Gh. Asachi Iași vor fi certificați ca formatori în domeniul acordării 
primului ajutor. Aceștia vor forma la rândul lor încă nouă bibliotecari pe același domeniu, care vor activa în centrele 
zonale de pe raza județului. 100 de bibliotecari din județul Iași vor beneficia de instruire în cadrul centrelor zonale. 
Voluntarii Crucii Roșii România vor facilita instruirea în cadrul centrelor zonale, acumulând totodată un plus de 
experiență necesar dezvoltării lor profesionale. 
Participanţi la activităţi (estimaţi) 
2000 de persoane instruite în acordarea primului ajutor premedical. 
Parteneri 
Societatea Națională a Crucii Roșii România – Filiala Iași, prin specialiștii și voluntarii lor vor asigura certificarea 
formatorilor Bibliotecii Județene și vor participa la instruirea celorlalți formatori din centrele zonale și la activitățile 
cu cei 2000 de beneficiari direcți. 
TVR Iași – va asigura pe plan regional și național, prin intermediul emisiunilor și reportajelor sale, mediatizarea 
proiectului 
Cele 9 primării și biblioteci publice din județul Iași în care se vor înființa centrele zonale, precum și restul de 86 de 
primării și biblioteci publice.  
Beneficiari indirecţi 
Membrii comunităților celor 2000 de persoane instruite în acordarea primului ajutor premedical. 
Trainerii Bibliotecii Județene își vor însuși o utilă experiență ca formatori în urma susținerii cursurilor de instruire. 

9. Rezumatul 
proiectului. 

În scopul îmbunătățirii speranței de viață și a calității vieții a populației județului Iași, Biblioteca Județeană Gh. 
Asachi Iași, în parteneriat cu Societatea Națională a Crucii Roșii România, urmărește să pună bazele unui sistem de 
pregătire în acordarea primului ajutor premedical. Pentru aceasta vom forma, în prima fază, trei formatori ai 
Bibliotecii Județene și vom înființa 10 centre zonale de formare și instruire în cadrul bibliotecilor publice și le vom 
dota cu materiale informative. În fiecare centru vom forma câte un bibliotecar, în vederea instruirii celorlalți 86 de 
bibliotecari din rețeaua județeană și a populației în acordarea primului ajutor. Astfel, toate bibliotecile publice din 
județ, în urma proiectului, vor deveni responsabile de instruirea la rândul lor a cel puțin 2000 de persoane în 
acordarea primului ajutor premedical, asigurând reducerea complicațiilor medicale și chiar a deceselor ca urmare a 
neintervenției calificate. Mediatizarea proiectului va fi asigurată de către partenerii noștri (Societatea Națională a 
Crucii Roșii România și TVR Iași), ca urmare a acordului de parteneriat semnat, precum și pe site-ul Bibliotecii 
Județene Iași. 
 

10.  Durata şi · Achiziția echipamentelor și procurarea materialelor informative – 2 săptămâni 
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programul de 
desfăşurare. 

· Înființarea și dotarea centrelor zonale – 4 săptămâni 
· Promovarea proiectului în mass-media și în cadrul membrilor comunității – periodic 
· Formarea formatorilor de la Biblioteca Județeană și de la celelalte centre zonale – 6 săptămâni 
· Instruirea celorlalți 86 de bibliotecari din județ pe centre zonale – 1 săptămână 
· Instruirea primilor 2000 de membri ai comunităților din județul Iași – 16 săptămâni  
· Monitorizarea impactului proiectului în rândul comunității – lunar 
· Evaluarea proiectului prin centralizarea datelor obținute în timpul monitorizării – după 6 luni 

11. Resurse ce 
vor fi utilizate în 
cadrul  
proiectului. 
 

· Resurse umane: 3 formatori ai Bibliotecii Județene, dintre care unul propus a fi certificate prin acest proiect; 
10 formatori instruiți pentru centrele zonale; 86 de bibliotecari capabili să ofere informații de calitate; 14 
voluntari și 2 specialiști ai Societății Naționale Crucea Roșie România – Filiala Iași. 

· Timp alocat: În medie, pentru cei 3 formatori ai Bibliotecii Județene - 16 ore pe săptămână; pentru cei 10 
formatori instruiți pentru centrele zonale – timp de 16 săptămâni câte 12 ore pe săptămână (pe parcursul 
instruirii lor, aceștia vor aloca 20 de ore pe săptămână); pentru cei 86 de bibliotecari – 12 ore pe săptămână. 
Toți bibliotecarii din bibliotecile publice din județ vor furniza, la cerere, pe parcursul programului lor de lucru, 
și informații de prim ajutor. 

· Echipamente: Manechin de resuscitare, materiale informative, cursuri de formare – resurse solicitate. Doi 
formatori acreditați, echipament IT (laptop, videoproiector, ecran, flipchart), consumabile, mijloc transport, 
combustibil – resurse proprii. 

· Spaţii necesare: Spațiile celor 90 de biblioteci publice din județ.  
· Parteneriate: Societatea Națională a Crucii Roșii România și TVR Iași. 
· Voluntari: 14 voluntari ai Societății Naționale Crucea Roșie România – Filiala Iași. 

12. Constrângeri. 
Provocări. 
Riscuri. 

Reticența populației de a participa la cursuri și de a interveni în acordarea primului-ajutor. În întâmpinarea acestei 
constrângeri, Biblioteca va demara o campanie de promovare a beneficiilor însușirii acestor cunoștințe și va demara 
instruirea cu liderii fiecărei comunități. 
Dificultatea populației active de a participa la cursurile de instruire pe parcursul zilei, problemă ce poate fi rezolvată, 
acolo unde este cazul, prin programarea de sesiuni pe parcursul week-end-ului.  

13. Fonduri 
solicitate.  
Bugetul 
proiectului.   
 
Adăugaţi rânduri 
suplimentare, la 
nevoie 

Tip resursă Item Cantitate Cost estimat per item Total costuri din finanţare 
IREX 

Total costuri 
suportate de 
bibliotecă sau alţi 
parteneri/sponsori 

Echipamente      
Manechin cu 
monitorizare 
digitală 

 
1 1912 $ 1912 $  

Set materiale 
informative 

 100 2 $ 200 $  
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Servicii      
Cursuri de 
formare de 
formatori 

 
1 235 $ 235 $  

Curs formator 
pe prim ajutor 

 3 51 $ 153 $  

Consumabile      
Set materiale 
promoționale  

 100 1 $  100 $ 

Combustibil 
pentru 
transport 

 
450 l.   700 $ 

Total fonduri solicitate de la IREX: 2500 USD 
 
 
 

Total fonduri contribuţie bibliotecă sau alţi 
parteneri/sponsori: 800 USD 
 

Buget total: 3300 USD 
Cursul oficial RON/USD la data cererii: 3, 0598 RON / USD 
Ordonatorul de credit: Biblioteca Județeană Gh. Asachi Iași  / Consiliul Județean Iași  
Date de contact: Biblioteca Județeană Gh. Asachi Iași, Iași, Str. Palat nr 1, Director Prof. Univ. Dr. Cătălin Bordeianu, 
0232/213353, bibiasi@hotmail.com 

14. Monitorizare. 
Evaluare. 

Monitorizarea se va face lunar de către implementatorii proiectului prin completarea chestionarelor de feed-back de 
către beneficiari și prin întocmirea de rapoarte de participare pe categorii socio-profesionale. Conceperea acestor 
instrumente va fi făcută de către echipa de proiect, completarea revenind în sarcina bibliotecarilor din bibliotecilor 
publice din județ. Evaluarea se va face la sfârșitul proiectului prin centralizarea datelor obținute în urma monitorizării 
și prin raportarea datelor finanțatorului, partenerilor și mass-media. 

15. Rolul 
comunităţii în 
proiect 

· Consultări cu membrii comunităţii în faza preliminară pentru identificarea problemelor, a priorităţilor şi a eventualelor 
soluţii – Cu ocazia centrelor metodice desfășurate în rețeaua bibliotecilor publice, bibliotecarii au avut întâlniri 
cu primarii și alți oficiali din cadrul primăriilor. În urma discuțiilor, s-a desprins necesitatea de a interveni cu 
noțiuni de prim-ajutor pentru ameliorarea consecințelor evenimentelor uneori soldate cu decese, generate de 
accidente sau calamități naturale. Această soluție a fost confirmată și în focus-grupurile organizate ulterior în 
câteva comunități reprezentative de pe raza județului. 

· Implicare în procesul de concepere a proiectului – Factorii de decizie din primării și-au dat acordul pentru 
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folosirea bibliotecii publice ca centru zonal sau ca loc de desfășurare a instruirii membrilor comunității. 
· Implicare în etapa de planificare – Planificarea cursurilor de instruire se va face prin consultarea bibliotecarilor 

din bibliotecile publice din țară. 
· Implicare activă în desfăşurarea activităţilor – Bibliotecarii și liderii de opinie și administrativi ai comunității vor fi 

responsabili, dincolo de instruirea beneficiarilor, și de mobilizarea comunității în atingerea obiectivelor 
proiectului. 

· Implicare în monitorizare şi evaluarea proiectului – Bibliotecarii din județ se vor ocupa de completarea 
chestionarelor de feed-back de către beneficiari și de întocmirea rapoartelor de participare pe categorii socio-
profesionale. 

· Implicare  în comunicarea rezultatelor - Bibliotecarii din județ vor transmite datele colectate, pentru centralizare, 
către Biblioteca Județeană. 

16. Durabilitatea 
proiectului.  

Achiziționarea unui manechin de resuscitare, dotat cu tehnologie de vârf, este indispensabil în formarea formatorilor 
și facilitează transmiterea cunoștințelor de prim ajutor către o populație predominant rurală, cu un nivel educațional 
scăzut. Acest lucru, împreună cu bibliotecarii formați prin proiect și materialele informative difuzate, reprezintă baza 
unui sistem de pregătire pentru acordarea primului ajutor, preîntâmpinând și completând proiectului demarat la nivel 
național de către Societatea Națională a Crucii Roșii România, care are ca scop înființarea centrelor teritoriale pe 
regiuni de dezvoltare (pentru Regiunea Nord-Est va fi la Iași) și pregătirea formatorilor din mai multe categorii 
profesionale, printre care și bibliotecarii de la bibliotecile publice. 
 

17. Informaţii 
suplimentare  

- 
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Numele comunităţii: Județul Iași.  
 

Locaţia / limitele geografice ale comunităţii: Situat în partea de nord-est a României, Judeţul Iaşi este mărginit la 
vest de râul Moldova şi la est de râul Prut (care constituie şi graniţa cu Republica Moldova). Cu o suprafaţă de 
5476 Kmp, Iaşul este un judeţ mediu ca întindere, reprezentând 2,3% din suprafaţa ţării (ocupând locul 23 între 
celelalte judeţe ale României).  
Mărimea aproximativă a populaţiei comunităţii şi descriere demografică: 
Organizarea administrativă a judeţului Iaşi cuprinde un număr de 2 municipii (Iaşi şi Paşcani), 3 oraşe (Hârlău, 
Podu Iloaiei şi Târgu Frumos), 94 comune şi 418 sate. Populaţia Judeţului Iaşi, la 1 iulie 2008, era de 826552 
locuitori, reprezentând 3,8% din populaţia totală a României (Judeţul Iaşi ocupând locul 2, după municipiul 
Bucureşti); din totalul populaţiei, 47,4% locuieşte în mediul urban, iar 52,6% în mediul rural. Din totalul 
populației rurale, 221851 sunt bărbați, iar 214569 – femei. La media de vârstă, cea mai mare pondere o au 
tinerii și adulții, cu peste 65% din totalul populației (542116 persoane), cei între 0 și 14 ani reprezintă 18%, iar 
cei de peste 60 de ani – 17%.  
 
Scurtă descriere a istoriei comunităţii: 
„Ţinutul Iaşi”, menţionat astfel la 1716 în scrierile lui Dimitrie Cantemir, a cunoscut o istorie cu perioadele 
zbuciumate şi epoci de o reală strălucire, despre care amintesc numeroase cronici, vestigii şi monumente. 
Mărturii ale existenţei şi evoluţiei sale istorice se desprind din descoperirile arheologice de la Cucuteni, care 
în mil. III – II înainte de Christos au format aici una din cele mai strălucite culturi neolitice din Europa. Încă din 
evul mediu, localităţile Iaşi, Hîrlău şi Târgu Frumos erau renumite pentru curţile domneşti construite din 
piatră, iar începând din sec.XVI Iaşul devine cetatea de scaun  a domnilor Moldovei. La Iaşi a consfinţit Mihai 
Viteazul la 1600 unirea celor trei ţări româneşti, Iaşul a dat semnalul Revoluţiei Române de la 1848 şi tot la Iaşi 
a fost ales la 5 ianuarie 1859 Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei, preludiu al marelui act istoric de unire 
a principatelor. În judeţ funcţionează un mare număr de biblioteci, uniuni de creaţie, edituri, reviste, posturi de 
radio şi televiziune ş.a. Unităţile de cercetare ştiinţifică şi de învăţământ superior, sunt printre cele mai 
numeroase şi mai importante din ţară. 
 
Persoane cheie şi lideri ai comunităţii: 
Primarii, bibliotecarii, consilierii locali, preoții, cadrele didactice, cadrele medicale, poliția comunitară din 
fiecare unitate teritorial-administrativă a județului Iași. 

Probleme de interes pentru comunitate: 
Accesul la informare, construirea infrastructurii, modernizarea agriculturii, asistența medicală și învățământ 
de calitate. 
Oportunităţi identificate la nivelul comunităţii:  
Rețeaua bine dezvoltată a bibliotecilor publice din județ, care se va constitui într-o bază de înființare și 
funcționare a centrelor pentru formarea de formatori și instruirea populației în privința acordării primului 
ajutor premedical. 
 
 
 
 
 
 
 



OBIECTIVE ŞI ACTIVITĂŢI              CPC  2009 

Denumirea 
proiectului 

Primul ajutor – Trusa ta de cunoștințe 

Scopul 
proiectului 

Îmbunătățirea speranței de viață și a calității vieții a populației județului Iași prin creșterea nivelului de instruire în privința acordării 
primului ajutor.  
 

Obiectiv 1 Asigurarea transmiterii cunoștințelor de prim ajutor către populație prin înființarea centrelor zonale de formare și instruire în cadrul 
bibliotecilor publice și prin formarea formatorilor în transmiterea cunoștințelor de acordare a primului ajutor premedical.  
 
Consultaţi Glosarul de termeni pentru informaţii suplimentare despre cum se formulează obiectivele unui proiect. 
Indicaţi persoana responsabilă, listaţi resursele necesare derulării activităţilor din cadrul obiectivului (resurse materiale, umane, timp, spaţiu şi alte resurse), 
parteneri, grup/uri ţintă, Listaţi indicatorii şi reperele propuse care vor demonstra că obiectivul a fost îndeplinit. 
Activităţi 
propuse 
 

A1: Activitate 1 
· Parafarea detaliilor 

parteneriatelor cu Crucea 
Roșie, TVR Iași, primăriile 
și bibliotecile publice din 
județ 

· Săptămâna 1-2 / Sediul BJ 
Iași 

· Reprezentanți ai Crucea 
Roșie, TVR Iași, primăriilor 
și bibliotecilor publice din 
județ. 

Responsabil 
Indicaţi persoana 
responsabilă  
Mihail Grinea 

Resurse necesare 
Listaţi resursele necesare derulării 
activităţii:  
Ex: resurse materiale, umane, timp, spaţiu  

Rezultate aşteptate şi termene limită 
Parafarea celor 92 de parteneriate 
până la sfârșitul săptămânii 2. 

A2: Activitate 2 
· Achiziționarea manechinului 

pentru resuscitare și a 
materialelor promoționale 

· Săptămânile 1-4 / 

Responsabil 
Bogdan Ghiurco 

Resurse necesare 
· Conexiune internet, 1 persoană, Sediul 

BJ Iași 

 

Rezultate aşteptate şi termene limită 
100 de seturi de materiale promoționale 
achiziționate și a manechinului pentru 
resuscitare până la sfârșitul săptămânii 
4 
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Municipiul Iași 

· Magazinele de tehnică 
medicală 

 
 
A3: Activitate 3 
· Înființarea centrelor zonale 

și dotarea lor cu materiale 
informative 

· Săptămânile 1-4 / 10 
biblioteci publice din județ 

· Comunitățile locale servite 
de bibliotecile în care 
funcționează centrele 

 

Responsabil 
Mihail Grinea 

Resurse necesare 
· Internet, telefon, mijloc de transport, 

combustibil  

· 3 persoane 

· 4 săptămâni  

· sediile celor 10 biblioteci publice 

 

Rezultate aşteptate şi termene limită 
10 centre zonale înființate până la 
sfârșitul săptămânii 4 

A4: Activitate 4 
· Promovarea proiectului 

· Săptămânile 1-24 
(permanent) 

· Comunitățile județului 

 

Responsabil 
Diana Ghiorghieș 

Resurse necesare 
· Internet, telefon, mijloc de transport, 

combustibil,  materiale promoționale 
· 2 persoane 
· 24 săptămâni 
· comunitățile județului Iași 

Rezultate aşteptate şi termene limită 
Cel puțin 2000 de persoane care se vor 
prezenta la cursurile de instruire până 
la sfârșitul săptămânii 23 

A5: Activitate 5 
· Formarea formatorilor din 

cadrul Bibliotecii Județene 

· Săptămânile 3 - 6 

Responsabil 
Mihail Grinea 

Resurse necesare 
· 390 $ 
· 1 formator al Crucii Roșii 
· 4 săptămâni 
· sediul Bibliotecii Județene și a Crucii 

Roșii filiala Iași 

Rezultate aşteptate şi termene limită 
3 bibliografi ai Bibliotecii Județene 
atestați ca formatori pentru cursuri de 
acordare a primului ajutor până la 
sfârșitul săptămânii 6  
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· Sediul Bibliotecii Județene 
· 3 bibliografi din cadrul 

Bibliotecii județene 
 

A6: Activitate 6 
· Formarea a 10 bibliotecari 

din centrele zonale pentru 
instruirea bibliotecarilor și 
a populației în acordarea 
primului ajutor 

· Săptămâna 7  
· Sediul Bibliotecii Județene 
· 10 bibliotecari din centrele 

zonale  

Responsabil 
Mihail Grinea 
Bogdan Ghiurco 

Resurse necesare 
· 2 formatori, 1 specialist și 2 voluntari 

de la Crucea Roșie – filiala Iași   
· laptop, videoproiector, ecran, flipchart 
· manechin resuscitare 
· 1 săptămână 
· sediul Bibliotecii Județene 

Rezultate aşteptate şi termene limită 
10 bibliotecari din centrele zonale 
formați pentru a instrui bibliotecarii de la 
bibliotecile publice și populația din 
comunitățile județului până la sfârșitul 
săptămânii 7 

 

Comentarii  

Obiectiv 2  Creșterea nivelului de instruire a populației tinere și adulte în domeniul primului ajutor. 
 
 
Activităţi 
propuse 
 

A1: Activitate 1 
· Pregătirea cursului 
· Săptămâna 8 
· Sediul Bibliotecii Județene 
· 90 de bibliotecari și 2000 

de persoane din județul 
Iași  

Responsabil 
Mihail Grinea 

Resurse necesare 
· 2 formatori 
· 1 săptămână 

Rezultate aşteptate şi termene limită 
Un suport de curs pentru Acordarea 
primului ajutor la sfârșitul săptămânii 8 

A2: Activitate 2 
· Cursuri de acordare a 

primului ajutor pentru 90 
de bibliotecari de la 
bibliotecile publice ale 
județului Iași 

· Sediile centrelor zonale 
· Săptămânile 9 – 13 

Responsabil 
Mihail Grinea 
Diana Ghiorghieș 
Bogdan Ghiurco 

Resurse necesare 
· Manechin pentru resuscitare, 

laptop, videoproiector, ecran 
proiecție, flipchart, suport curs 

· 3 formatori de la Biblioteca 
Județeană, 10 formatori de la 
centrele zonale, 2 specialiști și 8 
voluntari de la Crucea Roșie – 

Rezultate aşteptate şi termene limită 
90 de bibliotecari de la bibliotecile 
publice ale județului Iași instruiți în 
acordarea primului ajutor la sfârșitul 
săptămânii 13. 
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· 90 de bibliotecari de la 
bibliotecile publice ale 
județului Iași 

filiala Iași 
· 5 săptămâni 
· sediile centrelor zonale 

A3: Activitate 3 
· Cursuri de acordare a 

primului ajutor pentru 2000 
de cetățeni din cele 95 de 
unități administrativ 
teritoriale ale județului Iași 

· Sediile bibliotecilor publice 
din unitățile teritorial 
administrative 

· Săptămânile 14 – 23 
· 2000 de persoane din 95 

de unități teritorial 
administrative ale județului 
Iași 

Responsabil 
Mihail Grinea 
Diana Ghiorghieș 
Bogdan Ghiurco 
 

Resurse necesare 
· Manechin pentru resuscitare, 

laptop, videoproiector, ecran 
proiecție, flipchart, suport curs 

· 3 formatori de la Biblioteca 
Județeană, 10 formatori de la 
centrele zonale, 90 de 
bibliotecari de la bibliotecile 
publice, 2 specialiști și 14 
voluntari de la Crucea Roșie – 
filiala Iași 

· 10 săptămâni 
· sediile bibliotecilor publice din 

cele 95 de unități teritorial 
administrative 

 

Rezultate aşteptate şi termene limită 
2000 de cetățeni din 95 de unități 
teritorial administrative legitimați in urma 
parcurgerii cursului de prim ajutor la 
sfârșitul săptămânii 23  

 

Comentarii Aceste obiective nu sunt exhaustive, ele au fost obținute în urma analizei de nevoi atent alcătuite a comunității. În afara lor, 
suntem convinși că se pot desprinde și alte obiective secundare, cum ar fi, de exemplu, fidelizarea utilizatorilor din bibliotecile 
publice prin oferirea de noi servicii. 

Obiectiv 3   Extinderea rolului bibliotecii publice ca centru responsabil pentru calitatea vieții, prin înființarea unui nou serviciu de informare și 
instruire în acordarea primului ajutor. 

Activităţi 
propuse 
 

A1: Activitate 1 
· Înființarea unui nou 

serviciu al bibliotecii 
publice pentru informarea 
și instruirea membrilor 
comunității în acordarea 
primului ajutor premedical 

· Săptămânile 1 – 24 

Responsabil 
Mihail Grinea 
Diana Ghiorghieș 
Bogdan Ghiurco 

Resurse necesare 
· Manechin pentru resuscitare, 

laptop, videoproiector, ecran 
proiecție, flipchart, suport curs, 
materiale informative 

· 3 formatori de la Biblioteca 
Județeană, 10 formatori de la 
centrele zonale, 100 de 

Rezultate aşteptate şi termene limită 
Un nou serviciu de informare și instruire 
în acordarea primului ajutor oferit de 
bibliotecile publice din județul Iași la 
sfârșitul săptămânii 24 și creșterea cu 
10% a utilizatorilor bibliotecii 
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· Bibliotecile publice din 
județul Iași 

· Membrii comunităților 
servite de bibliotecile 
publice din județul Iași 

bibliotecari de la bibliotecile 
publice, 2 specialiști și 14 
voluntari de la Crucea Roșie – 
filiala Iași 

· 24 săptămâni 
· sediile bibliotecilor publice din 90 

de unități teritorial administrative 
ale județului Iași 

 
A2: Activitate 2 
· Dotarea cu materiale 

informative de prim ajutor 
a tuturor bibliotecilor 
publice de pe raza 
județului Iași 

· Săptămânile 9 – 13 
· Bibliotecile publice din 

județul Iași 
· Membrii comunităților 

servite de către bibliotecile 
publice din județul Iași 

Responsabil 
Mihail Grinea 

Resurse necesare 
· 90 de seturi de materiale 

informative și informații pe suport 
electronic pentru acordarea 
primului ajutor, 100 $,  

· 3 formatori de la Biblioteca 
Județeană 

· 5 săptămâni 
· Sediile celor 90 de biblioteci 

publice din județul Iași 

Rezultate aşteptate şi termene limită 
Dotarea celor 90 de biblioteci publice de 
pe raza județului Iași cu materiale 
informative pentru acordarea primului 
ajutor la sfârșitul săptămânii 13 

 
Monitorizare 

 A1: Activitate 1 
· Conceperea,distribuirea, 

completarea, colectarea, și 
centralizarea rezultatelor 
chestionarelor pentru 
monitorizare la bibliotecile 
publice din județ 

· Săptămânile 8 - 23 
· Sediile Bibliotecii Județene 

și a celorlalte biblioteci 
publice din județ 

· 100 de bibliotecari de la 

Responsabil 
Diana Ghiorghieș 

Resurse necesare 
· 2100 chestionare 
· 1 formator, 100 bibliotecari 
· 15 săptămâni 

Rezultate aşteptate şi termene limită 
2100 chestionare completate, colectate 
și  centralizate la sfârșitul săptămânii 23 
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bibliotecile publice și 2000 
de membri din 95 de unități 
teritorial administrative                           

 A2: Activitate 2 
· Întocmirea rapoartelor 

statistice lunare cu privire 
la participanți, pe categorii 
socioprofesionale 

· Săptămânile 9, 13, 17, 21, 
24 

· Participanții la instruire 

Responsabil 
Diana Ghiorghieș 
Bogdan Ghiurco 

Resurse necesare 
· 2 bibliografi de la Biblioteca 

Județeană 

Rezultate aşteptate şi termene limită 
Întocmirea rapoartelor statistice in 
săptămâna următoare încheierii fiecărei 
lună de proiect (9, 13, 17, 21, 24) 

 A3: Activitate 3 
· Numărarea accesărilor 

informațiilor cu privire la 
derularea proiectului de pe 
site-rile bibliotecilor 
publice, ca reflectare a 
gradului de interes 

· lunar, la sediul Bibliotecii 
județene 

· Membrii comunităților 
servite de către bibliotecile 
publice din județul Iași  

Responsabil 
Diana Ghiorghieș 

Resurse necesare 
· 1 bibliograf de la Biblioteca 

Județeană 
· Laptop conectat la internet 

Rezultate aşteptate şi termene limită 
100 de accesări ale site-urilor cu 
informații despre proiect, zilnic 

Evaluare 

 A1: Activitate 1 
· Centralizarea datelor 
· Săptămâna 24 / sediul 

Bibliotecii Județene 
· Participanții la cursurile de 

instruire și beneficiarii 
informațiilor cu privire la 
acordarea primului ajutor 

Responsabil 
Diana Ghiorghieș 

Resurse necesare 
· Calculator conectat la internet 
· 1 bibliograf 
· 1 săptămână 

Rezultate aşteptate şi termene limită 
Centralizarea datelor colectate în urma 
desfășurării proiectului la sfărșitul 
săptămânii 24 

 A2: Activitate 2 
· Colectarea chestionarelor 

finale și măsurarea 

Responsabil 
Diana Ghiorghieș 

Resurse necesare 
· Calculator conectat la interne 
· 1 bibliograf 

Rezultate aşteptate şi termene limită 
Creșterea punctajului obținut de 
participanți la chestionarul privind nivelul 
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evoluției de la stadiul inițial 
la cel final privind nivelul 
de instruire al populației 

· Săptămâna 24 
· Participanții la proiect 
· Sediul bibliotecii Județene 

· 1 săptămână de informare in acordarea primului ajutor 
cu 40 % la sfărșitul săptămânii 24 

 A3: Activitate 3 
· Comunicarea rezultatelor 

către finanțatori, 
parteneri și mass-media 

· Săptămâna 24 
· Finanțatorul și partenerii 

proiectului 

Responsabil 
Diana Ghiorghieș 

Resurse necesare 
· Calculator conectat la internet 
· 1 bibliograf 
· 1 săptămână 

Rezultate aşteptate şi termene limită 
Comunicarea rezultatelor proiectului 
către finanțatori, mass-media și parteneri 
la sfârșitul săptămânii 24 

Informaţii suplimentare 
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Titlul 
proiectului 

 
Primul ajutor – trusa ta de cunoștințe 
 
 
 

Scopul 
proiectului 

 
Îmbunătățirea speranței de viață și a calității vieții a populației județului Iași prin creșterea nivelului de instruire în privința acordării primului 
ajutor. 
 
 
 

Calendar sapt. 1 -2 sapt. 3-4 sapt. 5-6 sapt. 7-8 sapt. 9-10 sapt. 11-12 sapt. 13-14 sapt. 15-16 sapt. 17-18 sapt. 19-20 sapt. 21-22 sapt. 23-24 
Obiectiv 1 
             
 

A1              
 

A2             
 

A 3             
 

A 4             
 

A5             
 

A 6              
 

A7             
 

A8             
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A9             
 

A10             
 
Obiectiv 2 
 
 
             
 

A1               
 

A2              
 

A 3               
 

A 4             
 

A5             
 

A 6             
 

A7             
 

A8             
 

A9             
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A10             
 
Obiectiv 3 
 
             
 

A1              
 

A2              
 

A 3             
 

A 4             
 

A5             
 

A 6             
 

A7             
 

A8             
 

A9             
 

A10             
Monitorizare 
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A1                
 

A2                  
 

A3                   
 

 A4             
Evaluare 

            
 

A1               
 

A2              
 

A3              
 

A4             


