
 
 

Raport de activitate al ANBPR 

pe anul 2019 

 

OBIECTIVE 

 

Principalul obiectiv al ANBPR pentru anul 

2019 a constat în creșterea relevanței și 

vizibilității internaționale a Asociației, prin 

facilitarea de parteneriate transnaționale, dar 

și creșterea nivelului de implicare a 

bibliotecilor membre în activitățile și 

intervențiile culturale majore al ANBPR, cu 

un accent deosebit pe dezvoltarea de 

proiecte în domeniul culturii, educației, 

tehnologiei și dezvoltării comunitare. 

Principalul pilon al creșterii randamentului 

organizațional al ANBPR a constat în 

atragerea de finanțări prin scrierea și 

implementarea de proiecte cu finanțare, dar 

și impulsionarea activității de furnizor de 

cursuri și consolidarea poziției ANBPR ca 

for reprezentativ al comunității bibliotecare 

la nivel național. 

 

Prioritățile ANBPR au constat în 2019 în 

identificarea de acţiuni și intervenții 

relevante pentru sistemul bibliotecar 

românesc, în care ANBPR să participe, în 

parteneriat, alături de bibliotecile județene 

membre, dar și de filialele sale, având ca 

scop final recunoașterea Asociației ca 

principal agregator de idei și inițiative în 

interesul bibliotecilor și bibliotecarilor, dar 

și al publicului general. național, 

Beneficiind de o investiție continuă în  

 

optimizarea funcționării Departamentului 

Operațional, în  rafinarea procedurilor de 

lucru standardizate și în creșterea organică a 

capacităţii de auto-finanţare  a Asociației, 

conducerea ANBPR s-a preocupat cu 

prioritate de extinderea portofoliului de 

proiecte de nivel internațional, precum și de 

regândirea strategică a activității de formare 

şi dezvoltare profesională în formă 

acreditată și neacreditată, intensificarea 

activității internaționale a ANBPR ca 

partener strategic al organizațiilor de profil 

din Europa și cultivarea unui rol major al 

ANBPR ca vector al incluziunii digitale în 

spațiul informațional comun european. 

 

FORMARE PROFESIONALĂ 

 

În cadrul Centrului de Formare și 

Dezvoltarea Profesională al ANBPR s-au 

derulat, în anul 2019, 25 de sesiuni de 

formare (dintre care 18 sesiuni reprezentând 

cursuri  acreditate – 11 studii superioare, 7 

studii medii, și 7 sesiuni de cursuri 

neacreditate). În urma celor 25 de programe 

de formare organizate, s-au instruit 411 

cursanți. 

COMISIILE PROFESIONALE ALE 

ANBPR 

Continuând munca începută în 2018, 

Comisia de formare profesională a 



definitivat chestionarele de evaluare a 

nevoilor de formare profesională la nivelul 

bibliotecarilor din asociaţie şi 

managementului bibliotecilor judeţene. În 

luna mai 2019, ANBPR a preluat 

chestionarul și a inițiat o evaluare națională 

a nevoilor de formare profesională a 

bibliotecarilor din bibliotecile publice din 

România în vederea actualizării ofertei 

profesionale a Asociației. În acest sens, în 

Comisia de formare profesională a ANBPR 

s-a lucrat la un Chestionar, aprobat în Biroul 

Executiv Chestionarul.  

Lansat în 30 mai 2019, chestionarul a fost 

aplicat și deschis spre completare în 

perioada 27 mai – 14 iunie 2019, iar datele 

colectate au fost prelucrate şi prezentate la la 

Conferinţa de toamnă a ANBPR de la 

Miercurea Ciuc (21 octombrie 2019). 

Informațiile sunt accesibile şi online pe site-

ul ANBPR, unde găsiţi şi amănunte despre 

activitatea Comisiei de formare 

profesională, ce s-a întrunit şi în şedinţă de 

lucru la Miercurea Ciuc 

(http://anbpr.org.ro/wp-

content/uploads/2020/01/raport-comisia-de-

formare-profesionala-2019.pdf).  

Comisia de prelucrarea documentelor şi 

referinţe ştiinţifice a avut o întrunire de 

lucru la Braşov (28-29 noiembrie 2019), cu 

sprijinul Bibliotecii judeţene braşovene, 

unde a discutat o serie de chestiuni de 

interes în domeniu. Informaţii şi fotografii 

pe site-ul asociaţiei - http://anbpr.org.ro/wp-

content/uploads/2020/01/ComisiaANBPR72

019.pdf 

 

EXPOZIȚIA ANUALĂ COLECTIVĂ 

DE FOTOGRAFII A ANBPR 

În luna ianuarie 2019, ANBPR a lansat un 

nou apel de contribuţie la expoziţia anuală 

colectivă de fotografii a ANBPR despre 

activitatea bibliotecilor publice. Scopul 

acestei expoziţii colective este acela de a 

arăta, vizual şi imagistic,  contribuţia 

bibliotecilor în viaţa utilizatorilor şi 

comunităţilor. ANBPR urmărește să devină 

astfel o voce distinctă în contextul 

biblioteconomic românesc, prin intermediul 

imaginilor, facilitând bibliotecilor publice o 

mai bună vizibilitate  în spaţiul public. 

Expoziţia este tematică, iar subiectul ales 

pentru anul 2019 vizează Animaţia culturală 

în biblioteci. Coordonarea expoziţiei este 

asigurată de Biblioteca Judeţeană “George 

Bariţiu” Braşov. Expoziţia este atât fizică, 

cât şi virtuală, pe o platformă integrată şi 

accesibilă pe site-ul Asociaţiei.  

13 august 2019 – A avut loc la Biblioteca 

Națională a României, Expoziţia colectivă 

de fotografie a ANBPR, cu titlul „Animaţia 

culturală în bibliotecile publice din 

România”. Această expoziție, aflată la ediţia 

a V-a, a cuprins imagini despre activităţile 

derulate pe parcursul anului 2018 din 29 de 

biblioteci româneşti, reprezentând 21 de 

judeţe. Biblioteca Naţională a României a 

fost alături de acest proiect şi de ANBPR, 

punând la dispoziţie un spaţiu special, 

dedicat bibliotecilor publice, numit sugestiv 

BiblioExpo, care aduce la rampă patrimoniul 

bibliotecilor, precum şi a cele mai creative şi 

inovatoare proiecte derulate de acestea. 

Vernisajul expoziției s-a bucurat de 

prezenţa postului Radio România care a 

înregistrat scurte interviuri cu bibliotecarele 
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din bibliotecile locale din judeţele Braşov şi 

Prahova, participante cu fotografii în 

expoziţii. Expoziţia a stârnit interesul 

vizitatorilor, care au apreciat-o şi a fost 

itinerată la Biblioteca Municipală Medgidia, 

la cerere, în 12 septembrie 2019. Versiunea 

digitală a expoziţiei şi informaţii despre 

participanţi se află în galeria de fotografii a 

platformei dedicate 

https://expozitiaanbpr.wordpress.com/2019/

06/11/galerie-foto-2019/ 

 

GRUP DE LUCRU COMUN 

BIBLIOTECI – MUZEE PENTRU 

REGLEMENTAREA SALARIILOR 

În 15 februarie 2019, la Sibiu, cu prilejul 

Adunării Generale a Reţelei naţionale a 

muzeelor, a avut loc întâlnirea cu 

reprezentanţii celorlalte instituţii culturale 

constituite în asociaţii (biblioteci, 

aşezăminte şi case de cultură). Din partea 

ANBPR a participat preşedintele Sorina 

Stanca şi prim -vicepreşedintele Ruxandra 

Nazare, iar din partea reţelei caselor de 

cultură au fost de faţă Adrian Văluşescu. Cu 

această ocazie, s-a semnat Protocolul de 

colaborare între cele trei asociaţii şi reţele cu 

privire la acţiunea comună de eliminare a 

inegalităţilor de salarizare pentru personalul 

profesional activ în domeniile 

corespunzătoare. Prima întâlnire a grupului 

de lucru comun biblioteci – muzee a fost 

găzduită în 19 decembrie 2019 la Ministerul 

Culturii. Din partea ANBPR au participat 

Sorina Stanca şi Gabriel Cărăbuş, iar 

discuţiile au vizat echilibrarea salariilor 

angajaţilor din biblioteci, muzee şi instituţii 

de spectacol. Conducerea ANBPR a fost 

invitată să facă propuneri pentru documentul 

final de fundamentare a modificărilor 

salariale. Reprezentanţii menţionaţi au lucrat 

pe grilele de salarizare pentru bibliotecari. 

Detalii pe site ANBPR - 

http://anbpr.org.ro/index.php/intalnire-

comuna-biblioteci-muzee-la-ministerul-

culturii/ 

 

BULETINUL BIBLIOMAGAZIN 

In 2019 newsletterul asociației nu a mai 

putut fi coordonat, date fiind volumul mare 

de muncă al membrilor echipei de redacție. 

S-a încercat soluționarea situației prin apelul 

la contributori noi, recrutarea de noi 

redactori șefi și în final prin angajarea unor 

colaboratori plătiți. Totuși, apelurile nu au 

avut rezultat și în 2019 nu a apărut deloc 

buletinul de știri al ANBPR. 

PREMIILE ANBPR 

În anul 2019, s-a organizat mai bine apelul 

privind premiile asociaţiei şi a fost 

recuperată întârzierea. 15 martie 2019 – 

ANBPR a lansat un appel pentru colectarea 

de propuneri pentru Premiile ANBPR 2018, 

cu scopul de a promova realizările 

bibliotecilor publice şi ale bibliotecarilor, 

prin care Asociația recunoaște și încurajează 

performanţa şi dedicaţia profesională a 

membrilor săi. 

Au fost jurizate nominalizările la premiile 

ANBPR pentru activitatea pe anii 2017 şi 

2018 şi au fost acordate distincţiile. De 

asemenea, în Adunarea Generală convocată 

în luna mai la Conferinţa de primăvară a 

ANBPR de la Sibiu au fost anunţate 

propunerile pentru membrii de onoare ai 

asociaţiei, care s-au votat, după prezentarea 
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raportului de activitate şi a bilanţului 

asociaţiei. Decernarea diplomelor, titlurilor, 

premiilor şi trofeelor a avut loc la Conferinţa 

de toamnă a ANBPR de la Miercurea Ciuc 

(21 octombrie 2019). Informaţii detaliate la 

https://anbpr.org.ro/index.php/membri-de-

onoare-ai-anbpr/ şi 

https://anbpr.org.ro/index.php/pregatiri-

pentru-premiile-anbpr/ 

 

PARTENERIATE, PARTICIPĂRI, 

PROIECTE 

18 ianuarie 2019 -  În cadrul competiţiei 

TE.IMPLICI.RO, finanţat de Telekom, 

Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi 

Bibliotecilor Publice din România (ANBPR)  

împreună cu partenerul său, GNDHR, au 

depus proiectul Copiii nevăzuți ai cetății – 

educație pentru viață, sanătate și 

normalitate.   

Proiectul a vizat formarea unui stil de viaţă 

sănătos și conştientizarea implicaţiilor 

educaţiei pentru sănătate pentru copii şi 

tineri  la risc (12-18 ani), unii dintre aceştia 

fără date de identificare, din cartiere sărace, 

marginalizaţi pe criterii etnice, din cauza 

statutului social precar şi a educaţiei 

deficitare. 

29 ianuarie 2019 – ANBPR s-a implicat în 

organizarea Atelierului de lucru Wikimedia 

și bibliotecarii - #1Lib1Ref (1 Bibliotecar, 

1Referință),  găzduit la Biblioteca Națională 

a României. În deschidere, Antje Theise, 

bibliotecar în cadrul Bibliotecii Universității 

din Hamburg și specialist în carte rară a 

susținut o prezentare despre modul în care 

bibliotecile din Germania folosesc 

colaborarea cu Wikimedia pe plan 

profesional. Pornind de la bunele practici ale 

colegilor din Germania, organizatorii au 

trecut în revistă proiectele realizate de 

Wikimedia în limba română, de la adăugare 

de referințe pe paginile Wikipedia, la 

crearea de documente cu acces liber pe 

Wikimedia, iar, în final, bibliotecarii 

prezenți au contribuit cu referințe și 

clarificări pe conținut la articolele Wikipedia 

în limba română. Evenimentul a fost 

organizat de Goethe-Institut, Biblioteca 

Națională  a României și Asociația 

Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor 

Publice din România (ANBPR), în 

parteneriat cu Wikimedians of Romania and 

Moldova. 

În perioada ianuarie-februarie 2019, 

ANBPR a contribuit, în calitate de partener,  

la dezvoltarea aplicației de proiect 

LEWELL Learning Ecosystems: Working 

for Efficient Lifelong Learning, o 

propunere de proiect ce a fost depusă spre 

finanțare în cadrul oportunității Erasmus+, 

Knowledge Alliances, KA2: Cooperation for 

innovation and the exchange of good 

practices în data de 28 februarie 2019. 

ANBPR a avut calitatea de partener al 

University of Agder (UiA)-Universitetet i 

Agder. LEWELL a fost conceput ca o 

alianță formată din 8 universități, 5 

companii și 2 organizații non-

guvernamentale din șapte țări europene 

(Norvegia, Republica Cehă, Islanda, Olanda, 

Portugalia, România și Ucraina) pentru 

proiectarea și pilotarea ecosistemelor de 

învățare din Ucraina, România și Portugalia 

cu scopul de a crea cele mai bune practici 

care pot duce la schimbări în politicile 

educaționale europene. Conceptul de 
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ecosistem de învățare a avut în vedere trei 

componente principale: Academia de 

învățare pe tot parcursul vieții (LLA), 

Laboratoarele de educație inovatoare (IEL-

uri) și Incubatoarele academice de afaceri 

(ABI) proiectate ca un spațiu de co-creare a 

cunoștințelor între mediul academic și 

business / industrie încorporat într-un mediu 

local și contabilizând astfel adaptarea 

tendințelor globale la nevoile regionale. 

04 februarie 2019  -   Biblioteca "Octavian 

Goga" Cluj, și ANBPR, ca partener, au 

participat la competiţia  "Joy of Reading 

2019" organizată de SYSTEMATIC 

(Aarhus, Denmark) cu aplicaţia Battle of the 

Books" - libraries bet for education 

through reading challenges. 

Proiectul a fost dedicat încurajării lecturii de 

calitate printr-un mecanism care presupune 

realizarea și difuzarea unei liste anuale de 10 

cărți relevante care vor fi subiectul 

concursului campaniei de lectură. Potrivit 

mecanismului definit, participanții trebuie să 

citească toate aceste cărți, să facă note de 

lectură și să convingă prin dezbateri publicul 

să citească cărțile. Cea mai apreciată carte, 

care are cel mai mare punctaj, devine 

„Cartea Anului”.   

07 februarie 2019  -   Pentru câştigarea unui 

grant USA,  ANBPR a depus aplicaţia cu 

tema Public Libraries- Engaged Agents 

and Active Stakehoders in Countering 

Fake News and Disinformation in Rural 

Romania.  Proiectul a obținut finanţarea şi a 

constat în organizarea, în trei județe rurale 

din nord-estul României: Suceava, Vaslui, 

Galați, a unei serii de trei ateliere de o zi, 

axate pe dezvoltarea competențelor de 

detectare și a evaluare a știrilor false.  

12 februarie 2019  - Pentru dezvoltarea 

competenţelor profesionale a membrilor săi,   

ANBPR a aplicat cu proiectul LEAD-Ajutor 

în învațare pentru transformarea digitala a 

bibliotecilor , proiect de mobilitate Erasmus 

+ KA1 pentru staff și voluntari în domeniul 

educației adulților. 

În perioada februarie-martie 2019, 

ANBPR a contribuit, în calitate de partener,  

la dezvoltarea aplicației de proiect NITRO 

Clubs EU, depusă la data de 21 martie 2019 

pe oportunitatea Erasmus+, KA1, 

Parteneriate strategice, VET de liderul de 

consorțiu din Bulgaria, și anume Institute of 

Information and Communication 

Technologies (IICT) at the Bulgarian 

Academy of Sciences. Obiectivul principal 

al proiectului este crearea, pilotarea și 

diseminarea know-how-ului pentru predarea 

roboticii pentru studenții VET ca activități 

extracurriculare - Network of IcT Robo 

Clubs (NITRO Clubs EU). Proiectul își 

propune să contribuie la activitățile 

Ministerului Educației și Științei care 

vizează modernizarea sistemului 

educațional, în vederea furnizării de educație 

accesibilă și de înaltă calitate, prin 

îmbunătățirea infrastructurii și 

echipamentelor tehnice din școli, precum și 

formarea cadrelor didactice în vederea 

utilizării acestuia. Este în conformitate cu 

Programul național de dezvoltare BG2020 și 

cu obiectivele Europa 2020 pentru o creștere 

inteligentă în UE. Parteneri: Institute of 

Information and Communication 

Technologies (IICT) at the Bulgarian 

Academy of Sciences, Secondary Scholl of 



Natural Science and Maths "Hristo 

Smirnenski" Pernik, Bulgaria, Politechnica 

University of Bucharest, Romania, ANBPR 

Romania,Technical University of Kosice, 

Slovakia, SPS elektrotechnicka, Kosice, 

Slovakia Stredna Priemyselna Skola 

Elektrotechnicka  Slovakia. 

În perioada februarie-martie 2019, 

ANBPR a dezvoltat aplicația de proiect cu 

titlul 3D Printing Challenge in Libraries - 

Innovation and Tech Practice for Students, 

care a fost depusă în data de 08 martie 2019 

şi a fost declarată câştigătoarer. Proiectul a 

fost finanţat de Google, în contextul Europe 

Code Google Grants. Proiectul și-a propus 

familiarizarea unui grup de 600 utilizatori ai 

serviciilor de bibliotecă (între 11-18 ani) cu 

tehnicile de modelare şi imprimare 3D, 

precum și cu beneficiile noilor tehnologii 

pentru transformarea digitală a 

predării/învățării și formarea unei comunități 

de copii și tineri creativi, deschiși la inovație 

și receptivi la provocările lumii digitale. În 

cadrul proiectului, s-au organizat 6 ateliere 

de modelare & imprimare 3D (câte unul în 

fiecare locație: București, Cluj, Brașov, 

Pitești, Buzău, Galați) prin intermediul 

cărora ANBPR și partenerii au adus 

tehnologia inovativă în biblioteci, mai 

aproape de copii și tineri. Având în vedere 

că bibliotecile sunt spații conectate la 

tehnologie și deschise la inovație, în cadrul 

celor 6 ateliere, copiii și tinerii s-au 

familiarizat cu tehnicile de modelare şi 

imprimare 3D și cu beneficiile aduse de 

utilizarea acestei noi tehnologii, în practica 

de zi cu zi, în activitatea educațională, în 

perspectiva diversificării ocupațiilor și a 

unei piețe a muncii din ce în ce mai 

competitive. 

În luna martie 2019, Asociația Națională a 

Bibliotecilor Publice din România s-a 

parteneriat cu Fundația EOS Timișoara, în 

cadrul campaniei de alfabetizare și 

incluziune digitală Hai pe NET 2019! Aflată 

la cea de-a zecea ediție, campania a susținut 

organizarea de activități online, de la simple 

ore de alfabetizare digitală, la acțiuni ce 

vizează performanța în mediul online.  

5 martie 2019 - ANBPR a lansat un apel de 

participare adresat bibliotecilor membre 

privind susținerea unui curs-pilot de 

competențe digitale pentru grupuri 

vulnerabile cu durata de 5 zile, în perioada 

martie-aprilie 2019. Această activitate s-a 

desfășurat  în contextul proiectului e-Skills 

for e-Inclusion, finanțat în cadrul 

programului Erasmus+ al Uniunii Europene, 

Acțiunea Cheie 2, Parteneriate Strategice, și 

implementat de către consorțiul format din 

Kilcooley Women’s Centre, din Irlanda de 

Nord, ANBPR și Asociaţia Consultanţilor în 

Dezvoltare Comunitară – ACDC din 

România, Associazione Ricreativa e 

Culturale Italiana – ARCI din Italia, Global 

Libraries Bulgaria Foundation – GLBF din 

Bulgaria și Fundacion Esplai din Spania. 

26 martie 2019  -  ANBPR a aplicat şi a 

obţinut finanţare în cadrul programului 

ERASMUS+, KA2 - Cooperation for 

Innovation and the Exchange of Good 

Practices; KA204- Strategic Partnership for 

adult education cu proiectul Teach for 

FUTURE" - transformarea educaţională a 

adulţilor prin inovaţie, tehnologie şi 

antreprenoriat". 

ANBPR, GLBF și Future Library propun o 

intervenție de educație a adulţilor în 



domeniul noilor tehnologii TIC, și anume: 

modelare şi imprimare 3D, editare de 

imagini, marketing digital, instrumente de 

colaborare online, tematici menite să aducă 

valoare adăugată atât în sistemul public de 

biblioteci, cât și în calitatea educației 

tehnologice a utilizatorilor adulți ai 

serviciilor de bibliotecă. 

Principalele obiective vizează: dezvoltarea și 

dotarea a 3 Centre de excelenţă în domeniul 

IT&C, în care se vor susţine activităţi 

specifice de familiarizare a grupului ţintă cu 

noile tehnologii în România, Bulgaria şi 

Grecia; crearea unei reţele internaţionale 

formate din 10 facilitatori, multiplicatori de 

formare, privind utilizarea noilor tehnologii, 

certificaţi ICDL, resurse- cheie pentru cele 3 

Centre de excelență; transferul de bune 

practici cu privire la managementul inovaţiei 

şi colaborarea în reţea în rândul a 10 

formatori implicaţi în educaţia adulţilor, în 

cadrul Centrului de excelenţă IT&C din 

Grecia; dezvoltarea competenţelor privind 

utilizarea noilor tehnologii, conform 

standardului internaţional ICDL 

(International Computer Driving Licence) 

pentru 90 de adulţi din 3 țări; transferul de 

bune practici în rândul a 90 adulţi în cadrul 

celor 3 rezidenţe de creaţie (tabere asistate 

cu mentori, menite să dezvolte creativitatea 

și să stimuleze inovarea, prin stabilirea de 

conexiuni cu experţi-cheie din cadrul 

autorităţilor, agenților economici, ONG-

urilor, universităților, în cadrul Centrului de 

excelenţă IT&C din România); dezvoltarea 

abilităţilor antreprenoriale şi de leadership a 

60 adulţi cu competenţe reduse din România 

şi Bulgaria în vederea facilitării tranziției 

către piața muncii şi ocuparea sustenabilă a 

locurilor de muncă, în cadrul Centrului de 

excelenţă IT&C din Bulgaria; dezvoltarea și 

diseminarea a 4 produse inovative 

(Metodologie inovativă de predare a noilor 

tehnologii, Curriculă pentru desfăşurarea 

rezidenţelor de creaţie și 2 ghiduri). 

Partenerii ANBPR în acest proiect sunt: 

Global Libraries Bulgaria Foundation 

(Bulgaria)şi Future Libraries (Greece) iar 

partenerii asociaţi sunt:  Biblioteca 

Naţională a României, Biblioteca 

Metropolitană Bucureşti, Biblioteca 

Judeţeană "Octavian Goga" Cluj, Biblioteca 

Judeţeană  “Panait Istrati”, Braila, Biblioteca 

Judeţeană  "Kájoni János", Harghita, 

Bulgarian Library and Information 

Association (Bulgaria),  Learning for Life 

(Greece). 

29 martie 2019  -  ANBPR a aplicat pentru 

finanţare la competiţia AFCN- Educație prin 

cultură cu proiectul ALTERNATIV-

Mentorat creativ pentru promotorii 

culturali. Proiectul a vizat crearea unui 

model de intervenție culturală în domeniul 

mentoratului creativ pentru promotori 

culturali, selectați din principalele tipologii 

de entități culturale: muzee, biblioteci, 

teatre, școli, institute culturale, case de 

cultură, ONG-urilor active în domeniul 

educaţiei culturale etc.) din municipiul 

București și județele: Botoșani, Brașov, 

Dâmbovița, Dolj, Galați, Prahova, Suceava, 

Vâlcea și Vrancea. 

4 aprilie 2019 - La sediul central al 

Bibliotecii Județene „Octavian Goga” Cluj, 

a avut loc lansarea Concursului naţional de 

lectură BĂTĂLIA CĂRŢILOR 2019 – un 

proiect desfășurat sub Înaltul Patronaj al 

Preşedintelui României. Cu acest prilej s-au 

anunțat finaliștii la nivel județean ai 



campaniei BĂTĂLIA CĂRŢILOR, ediția 

2018, și a avut loc Finala 

Națională BĂTĂLIA CĂRŢILOR, ediția 

2018. Organizatorii evenimentului au fost 

Biblioteca Județeană „Octavian Goga” și 

ANBPR, cu sprijinul Consiliului Județean 

Cluj. 

15-19 aprilie 2019 – ANBPR a celebrat 

Săptâmâna Națională a Bibliotecilor, 

eveniment marcat printr-o suită largă de 

activități culturale cu participarea 

bibliotecilor. Intervalul dedicat celebrării 

rolului și importanței bibliotecilor la nivel 

național a culminat cu Ziua Națională a 

Bibliotecarului, serbată în mod tradițional la 

23 aprilie. Ziua Națională a Bibliotecarului a 

coincis, în mod fericit, cu Ziua 

Internațională a Cărții și a Drepturilor de 

Autor, recunoscută, la nivel internațional, de 

către UNESCO, ca fiind ziua promovării 

lecturii, publicării și a drepturilor de autor. 

17-19 aprilie 2019 – Bibliotecari membri ai 

ANBPR au participat la atelierul #2 

ODD/SDG, organizat de Asociația Pro 

Vobis la Biblioteca Națională a României. 

Atelierul a adus în discuție concepte legate 

de dezvoltarea durabilă, în contextul global 

și local și și-a propus să identifice legătura 

dintre voluntariat și dezvoltare. În cadrul 

acestui atelier, maniera de instruire a  costat 

în activități creative, teme precum Ce sunt 

ODD-urile și ce legătură au cu noi?; ODD 

11 – Orașe sustenabile – problematica 

locuirii – global versus local; Voluntariat 

pentru dezvoltare internațională; Recrutarea 

și motivarea pentru a face voluntariat pentru 

ODD; Organizarea de evenimente de 

promovare a tematicii în comunitate – pas 

cu pas; Bune practici evenimente/campanii 

creative de promovare a ODD; Comunicare 

– instrumente simple etc. fiind abordate într-

o manieră interactivă, specifice educației  

În perioada mai-iunie 2019, ANBPR a 

dezvoltat aplicația de proiect cu titlul 

NAVIGATOR - Library of Safety Solutions 

for Children and Youngsters, care a fost 

depusă în data de 11 iunie 2019 pe 

oportunitatea Internet Safety Challenge 

finanțată de Google. Proiectul propune un 

set de activități integrate, o mini-aplicație 

pentru credibilitatea online și offline, ca 

barometru pentru combaterea știrilor false, a 

manipularii și a dezinformarii, un set de 

servicii de certificare a securității IT pentru 

tineri, privind  siguranta informațiilor online  

prin ateliere interactive, tutoriale tematice și  

dezbateri live desfășurate în parteneriat 

bibliotecă-școală-societate civilă. Acesta va 

îmbunătăți viața a 3600 de tineri, foarte 

expuși riscurilor Internetului, învățându-i să-

și protejeze identitatea, prin detectrea 

timpurie a fraudelor, pentru a deveni 

cetățeni digitali responsabili și pentru a avea 

un comportament online sigur și inteligent. 

23-25 mai 2019 – A avut loc, la Sibiu, 

Conferința Națională a ANBPR 

BiblioPUBLICA, cu tema “Bibliotecile 

publice – teritorii ale cunoașterii și 

memoriei colective”. Ediția de primăvară a 

Conferinței de la Sibiu este un eveniment 

profesional co-organizat de Biblioteca 

Județeană „ASTRA” Sibiu și ANBPR, cu 

suportul sponsorilor, partenerilor și 

colaboratorilor tradiționali ai Asociației și cu 

implicarea reprezentanților bibliotecilor 

publice la nivel național. Ediția de 

primăvară a Conferinței de la Sibiu este un 

eveniment profesional co-organizat de 



Biblioteca Județeană „ASTRA” Sibiu și 

ANBPR, cu suportul sponsorilor, 

partenerilor și colaboratorilor tradiționali ai 

Asociației și cu implicarea reprezentanților 

bibliotecilor publice la nivel național. 

Abordând o temă de mare actualitate, 

Conferința ANBPR de la Sibiu va constitui 

cadrul profesional pentru dezbateri, 

schimburi de bune practici și consfătuiri 

între profesioniștii bibliotecilor publice și 

liderii inovatori ai domeniului. De 

asemenea, evenimentul a adus împreună 

toate părțile interesate de activitatea și 

evoluția bibliotecilor – autorități și instituții 

publice, organizații non-profit, reprezentanți 

ai mediului de business, dar și exponenți ai 

comunităților locale. 

25 – 26 mai 2019 – ANBPR a coordonat o 

mobilitate în scop de studiu la Londra, în 

cadrul programului Erasmus+, cu titlul 

Competențe tehnologice privind designul 

de produs și producția asistată pentru 

creșterea performanțelor creative ale 

angajaților-resursă din makerspace-urile 

din biblioteci, în cadrul căreia participanții 

au beneficiat de instruire în domeniul 3D 

Printing.  Scopul principal al acestui 

program de formare profesională a avut în 

vedere dobândirea unor competenţe de bază, 

şi anume: inițierea în proiectarea unui obiect 

de bază tipăribil 3D în Blender 2.8; 

prezentarea diferențelor dintre  diferiţele 

tipuri de  imprimante 3D de pe piață; 

cunoașterea cerințelor de imprimare 3D 

pentru diverse fișiere;  înțelegerea utilizării 

unei imprimante 3D. Cursul a fost susţinut 

de un tehnician calificat în acest gen de 

imprimante şi în utilizarea soft-ului Blender 

2.8. La mobilitate au participat Paula 

Rogojan, din cadrul Bibliotecii Naționale a 

României, și Cristina Ioana Irinciuc, din 

cadrul Bibliotecii Metropolitane București. 

Cursul a fost susţinut de Create Space 

London, companie cu expertiză în domeniu. 

13 iunie 2019 – La competiţia de proiecte 

organizată de Kaufland  -  În stare de bine, 

ANBPR a aplicat pentru finanţare cu 

proiectul ALTERNATIV-Mentorat creativ 

pentru promotorii culturali, în care 

parteneri au fost:  Asociația Comunitară 

G.A.E.S.T.I, Biblioteca Judeţeană „George 

Bariţiu” Braşov, Asociaţia LUME BUNĂ, 

Asociaţia ȘCOALA DE VALORI și 

Biblioteca Judeţeană "Octavian Goga" Cluj. 

27 iunie 2019 – În cadrul competiţiei 

ORANGE- Lumea prin culoare și sunet, 

ANBPR a aplicat pentru finanţarea 

proiectului MAGIC MIRROR - Exploring 

Power of Senses, alături de partenerii săi: 

Biblioteca Naţională a României, Assistance 

and Programs for Sustainable Development 

– Agenda 21 Association şi Urban 

Development Association.  

Scopul principal al proiectului propus a 

constat în recuperarea socială şi ameliorarea 

situaţiei profesionale a deficienţilor de 

vedere din Romania (cu implicarea a 10 

biblioteci din 10 judete) prin accesibilizarea 

bazată pe tehnologie a informaţiilor privind 

orientarea în carieră, folosind infrastructura 

bibliotecilor publice din România, un joc 

interactiv original şi un call center de tip 

help desk pentru persoanele cu deficienţe de 

vedere, format din bibliotecari cu 

experienţă. 

25 iulie 2019 - ANBPR a lansat un apel 

public privind acordarea, pe bază de selecție, 

a unui grant de călătorie în vederea 



participării unui bibliotecar român, membru 

al ANBPR, la cea de-a X-a ediții a 

Forumului Internațional al Bibliotecarilor 

din Ucraina, cu tema “The new library is the 

responsibility of everyone”, organizat, în 

cadrul BookForum, de către Asociația  

Bibliotecilor din Ucraina în intervalul 18‑21 

septembrie 2019 la Liov, în Ucraina. 

26 iulie 2019 – ANBPR a obţinut finanţare 

din partea Ambasadei SUA pentru proiectul 

Public Libraries - SAVE Communities 

Social Entrepreneurship". Proiectul s-a 

adresat  elevilor de școală gimnazială cu 

vârste cuprinse între 11 și 15 ani din 

comunităţile rurale din Alma Vii, comuna 

Moşna, județul Sibiu, și din mediul rural, 

respectiv din judeţele Bistrița și Alba, și a 

vizat dezvoltarea abilităților de 

antreprenoriat social și de management de 

proiect prin: introducerea în domeniul 

antreprenoriatului social,  introducerea în 

domeniul managementului proiectului,  

dezvoltarea creativității și a spiritului 

inovator, analizarea problemelor comunității 

și propunerea de soluții pentru rezolvarea 

lor, sensibilizarea cu privire la apartenența la 

comunitate, creșterea implicării sociale, 

cunoașterea mijloacelor de îmbunătățire a 

relației cu comunitatea și comunicarea 

socială. 

În perioada iulie-august 2019, ANBPR a 

dezvoltat aplicația de proiect cu titlul 

SkillsBOX@LIBRARY - Educație 

financiară, modelare 3D și programare 

pentru tineri , care a fost depusă în data de 

22 august 2019 pe oportunitatea 

Raiffesien Comunități. Poiectul a avut ca 

scop îmbunătățirea educației profesionale, 

non-formale de calitate, a comunităților 

școlare în concordanță cu cerințele pieței 

forței de muncă și cu evoluția noilor 

tehnologii, în vederea creșterii calității vieții 

tinerilor aparținând grupurilor dezavantajate 

din România. Proiectul vizează pregătirea la 

3 biblioteci publice din Cluj, Brăila și Pitești 

a 100 tineri pentru 2 profesii 

(proiectare/producție de obiecte 

tridimensionale și programare) pentru care 

există o cerere semnificativă de experți. 

Obiective: Dezvoltarea competențelor de 

modelare și imprimare 3D (în conformitate 

cu standardul ECDL 3D Printing) în rândul 

a 30 elevi clasele IX-XII din Școli 

Profesionale și Colegii Tehnice, în cadrul 

bibliotecii din Brăila; Dezvoltarea 

competențelor de programare (conform 

standardului ECDL Computing) în rândul a 

70 elevi clasele VII-VIII în cadrul 

bibliotecilor din Cluj și Pitești; 

Îmbunătățirea abilităților de comunicare 

asertivă și dezvoltare personală prin joc  în 

rândul a 100 elevi în cadrul Bibliotecilor 

Județene „Octavian Goga”-Cluj, „Panait 

Istrati”-Brăila, "Dinicu Golescu”-Argeș; 

Crearea și consolidarea rețelei de facilitatori 

comunitari privind proiectarea/producția de 

obiecte tridimensionale și programare în 

vederea asigurării transferului informațional 

către cadrele didactice în cadrul celor 3 

evenimente de dezvoltare a creativității, 

Promovarea proiectului și oferirea de 

exemple de bună practică întregii comunități 

privind utilizarea eficientă a TIC pentru a 

genera creștere economică. 

În perioada 05-09 august 2019, în contextul 

proiectului „Competențe tehnologice 

privind designul de produs și producția 

asistată pentru creșterea performanțelor 

creative ale angajaților resursă din 



makerspace-urile din biblioteci”, proiect 

implementat de ANBPR, în parteneriat cu 

Biblioteca Națională a României și alte 

biblioteci publice din țară, prin programul 

Erasmus+, un reprezentant al Bibliotecii 

Naționale a României, Claudia Mărgărit, și 

un reprezentant al Bibliotecii Metropolitane 

București, Marilena Chiriță, au participat la 

cursul Encouraging Creative Thinking, 

organizat de ITC International, la Praga. 

Gândirea creativă este considerată una din 

abilitățile primordiale pe care un angajat în 

sectorul cultural sau educativ ar trebui să le 

aibă în secolul XXI. În cadrul atelierului, 

creativitatea participanților a fost pusă la 

încercare, dar, în același timp, trainerii au 

prezentat concepte și metode inovative de a 

stimula creativitatea la locul de muncă. 

Cursul a fost structurat în 11 module 

tematice, abordate folosind metoda 

„learning by doing”, prin numeroase 

exerciții individuale sau în echipă, urmate de 

sesiuni de discuție. Tematica sesiunii de 

training a cuprins noțiuni referitoare la: 

Introducere în gândirea creativă; Utilizarea 

noilor tehnologii pentru a stimula 

creativitatea; Predarea gândirii creative; 

Blocajul mental; Tipuri de inteligență, stiluri 

de învățare; Conștientizarea diferențelor 

culturale și utilizarea lor în practică în 

scopul dezvoltării creativității; Dezvoltarea 

abilităților (creativitate, gândire critică, 

metode inovative de rezolvare a 

problemelor); Importanța dispoziției și a 

metacogniției; Taxonomia lui Bloom și 

sarcinile creative; Intrebările ca instrument 

de învățare, noțiuni de feedback; Realizarea 

și prezentarea unui proiect. 

În perioada august-septembrie 2019,  

ANBPR a dezvoltat aplicația de proiect cu 

titlul  Empower euro-civism through honest 

debates, advocacy and inter-state 

cooperation  - euHEART, care a fost depusă 

în data de 02 septembrie 2019 pe 

oportunitatea Europa pentru Cetățeni, 

Proiecte ale societății civile. Poiectul și-a 

propus să combată ideea că UE este doar o 

uniune a birocraților, situată undeva departe 

de noi,  cetățenii obișnuiți. În același timp, 

și-a propus să creeze instrumente împotriva 

euro-scepticismului, prin traducerea 

limbajului birocrației de la Bruxelles într-o 

limbă care este mai accesibilă pentru 

oameni. Acesta este cel mai bun mod de a le 

crește încrederea în valorile UE și în 

utilitatea acesteia pentru persoane și 

comunități. Partnerii de proiectși-au propus 

să folosească instrumente de implicare 

(Teatru Forum, Biblioteca vie și dezbatere), 

pentru a explica agenda și obiectivele UE în 

ceea ce privește beneficiile pentru membrii 

săi, astfel încât grupurile țintă să înțeleagă și 

să respecte principiile cooperării dintre țări. 

După ce vor înțelege modul în care 

funcționează diversitatea și uniunea 

intereselor, vor deveni, la rândul lor, 

susținători pentru cauza unei Europe unite. 

Abordarea partnerilor a pornit de la 

presupunerea că nevoile și așteptările 

cetățenilor UE din cele trei țări membre 

(România, Spania și Bulgaria) sunt similare 

în multe privințe. În același timp, există 

modele sociale care arată o slabă penetrare a 

mesajelor UE în mediul rural, pe fondul unei 

slabe înțelegeri a agendei europene și a 

principiilor de guvernare ale Uniunii, 

precum și a beneficiilor reale aduse 

cetățenilor europeni prin Acțiuni de 

coeziune ale UE. Prin metode de consultare 

participativă, dezbateri și TIC, inclusiv 

activități de proiecte bazate pe web, 



proiectul își dorește să ofere beneficiarilor 

posibilitatea de a aduce contribuția lor 

personală și nemijlocită la personalizarea și 

asimilarea principiilor guvernanței europene. 

Astfel, UE va fi prezentată într-o lumină 

familiară și profund umană, strâns legată de 

problemele actuale ale vieții și fără gradul 

de generalizare și abstractizare specifică 

documentelor oficiale europene. Scopul 

declarat al proiectului constă în consolidarea 

unui viitor pentru UE, ca o umbrelă mai 

personală de reprezentare pentru cetățeni, 

dincolo de interesele guvernelor. Obiective 

generale: Promovarea ideii de apartenență 

la o societate europeană solidară, care 

cultivă atât specificul național, cât și valorile 

umane și spirituale comune în spațiul 

european; Generarea unei percepții vizibil 

mai favorabile asupra participării cetățenilor 

la deciziile luate la nivel european, prin 

întărirea relațiilor dintre membrii aleși ai 

Parlamentului European și alegătorii lor, cu 

scopul de a consolida o bază de euro-

optimism la nivel local; Facilitarea unei mai 

bune informări a grupurilor dezavantajate cu 

privire la drepturile și responsabilitățile lor 

în calitate de cetățeni ai UE; Cultivarea unei 

participări active și responsabile la 

transpunerea în fiecare țară a metodelor și 

instrumentelor de promovare a conceptelor 

europene ce stau la baza agendei UE. 

21-23 octombrie 2019 – A avut loc, la 

Miercurea-Ciuc, județul Harghita, 

Conferința Națională a ANBPR, cu tema 

“Serviciile moderne de bibliotecă și 

transformarea digitală”. Ediția de toamnă a 

Conferinței ANBPR a fost co-organizată de 

ANBPR și Biblioteca Județeană „Kájoni 

János” Miercurea-Ciuc, Harghita, cu 

participarea financiară a sponsorilor, 

partenerilor și colaboratorilor tradiționali ai 

Asociației și cu implicarea reprezentanților 

bibliotecilor publice la nivel național. Tema 

Conferinței a fost subînscrisă  preocupărilor 

constante ale ANBPR și ale bibliotecilor 

membre de a proiecta, testa și oferi 

utilizatorilor servicii care să răspundă 

diversității așteptărilor acestora. Ediția de 

toamnă a Conferinței ANBPR a antrenat 

circa 150 de participanți, delegații ale 

bibliotecilor publice membre, dar și 

parteneri și colaboratori tradiționali ai 

Asociației, precum și reprezentanți ai 

sponsorilor. Considerat cel mai reprezentativ 

eveniment profesional al anului din 

domeniul biblioteconomic, Conferința de la 

Miercurea-Ciuc a adus împreună toate 

părțile interesate de activitatea și 

performanțele bibliotecilor, decidenți din 

domeniul cultural, organizații non-profit, 

reprezentanți ai mediului de business, dar și 

exponenți ai comunității bibliotecare. 

27 septembrie 2019 - Ediția 2019 a 

Nocturnei Bibliotecilor s-a desfășurat sub 

egida Anului Cărții și a fost dedicată unei 

tematici culturale foarte generoase – 

Universul Bibliotecilor – Cititori pentru 

Viitor. Centrată pe misiunea de bază a 

bibliotecii în domeniul lecturii, cea de-a X-a 

ediție a Nocturnei Bibliotecilor va aduce în 

prim-plan responsabilitatea acestor instituții 

culturale de a forma cititori de cursă lungă, 

care să-și desăvârșească pregătirea personală 

și profesională prin formare non-formală de 

calitate, la biblioteca publică. Organizată în 

mod tradițional în ultimul weekend din 

septembrie (27/28 sau 28/29 septembrie, la 

alegerea co-organizatorilor locali), campania 

din acest an a găzduit programe și activități 

culturale diverse, derivate din tema 



principală a ediției, potrivit recomandărilor 

și propunerilor de agendă pe care le-au 

inițiat  bibliotecile participante. 

8 octombrie 2019 - Organizațiile semnatare 

au lansat Coaliția pentru Educație Digitală 

– un demers informal ce își propune să 

sprijine dezvoltarea educației digitale de 

calitate în România și adaptarea ofertei 

educaționale astfel încât aceasta să 

pregătească copiii și tinerii pentru 

transformarea societății și a pieței muncii 

sub impactul tendințelor tehnologice. 

Coaliția pentru Educație Digitală, având 

ANBPR ca membru fondator, și-a propus 

umătoarele obiective: să fie o voce a 

organizațiilor (formale sau informale, 

publice sau private) care lucrează în 

domeniul educației digitale; să fie un 

partener de dialog în relația cu Ministerul 

Educației Naționale, cu Guvernul României, 

cu membrii Parlamentului României și cu 

autoritățile publice locale și centrale, precum 

și cu alte instituții, organizații sau companii 

interesate de educația digitală; să contribuie, 

prin intermediul organizațiilor active în 

domeniu, la extinderea și consolidarea 

instruirii non-formale în domeniul educației 

digitale și includerea în ecuația educațională, 

alături de școli, a spațiilor de tip bibliotecă, 

makerspace, hub-uri de tehnologie etc., care 

reprezintă teritorii ale cunoașterii 

complementare educației formale; să ofere 

resursele, experiența acumulată până în 

prezent și să împărtășim bunele practici, 

deja testate, în domeniul digital, atât 

profesorilor cât și elevilor. 

16-18 decembrie 2019 - Biblioteca 

Județeană „G.T. Kirileanu“ și Asociația 

Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor 

Publice din România (ANBPR) s-au 

parteneriat pentru susținerea unui atelier de 

specializare cu tematica storytelling (atelier 

de spus povești) în biblioteci. 

26-30 octombrie 2019 - În contextul 

programului Erasmus+, Acţiunea Cheie 1, 

Educaţia Adulţilor, cu titlul „Competențe 

tehnologice privind designul de produs și 

producția asistată pentru creșterea 

performanțelor creative ale angajaților 

resursă din makerspace-urile din 

biblioteci”, organizația Isoropia din Zagreb, 

Croația, a acceptat rolul de organizaţie de 

primire pentru 3 angajaţi și voluntari din 

cadrul ANBPR şi Bibliotecii Judeţene 

“Panait Istrati” Brăila. Cei trei participanți 

au avut oportunitatea de a participa, în 

perioada, la cursul cu titlul „Explorați 

creând spații de învățare transformatoare”. 

Aparținând inițiativelor Erasmus+ de 

educație a adulților, această mobilitate a 

favorizat deprinderea de noi competențe în 

domeniul învățarii transformaționale. 

Scopul principal al misiunii de formare a 

fost acela de a echipa angajații și voluntarii 

adulți cu competențe de a înțelege și aplica 

metode inovatoare de predare/învățare și 

identificarea de moduri inedite de transfer de 

cunoștințe. Activitatea intitulată Explorați 

creând spații de învățare transformatoare, 

desfășurată în Zagreb, Croația, în perioada 

26 – 30 octombrie 2019, a fost susținută de 

Jasenka Gojšić, facilitator al învățării 

transformaționale, director Isoropia. 

Acțiunea a făcut parte din Mobilitatea 5 a 

proiectului Competențe tehnologice privind 

designul de produs și producția asistată 

pentru creșterea performanțelor creative ale 

angajaților-resursă din makerspace-urile din 



biblioteci, finanțat de Uniunea Europeană 

privind mobilitatea personalului pentru 

educația adulților, identificat cu Contract Nr. 

2018-1-RO01-KA104-048 065. Au 

participat Sorina Stanca – președinte 

ANBPR, voluntar ANBPR și director 

Biblioteca Județeană Octavian Goga din 

Cluj; Ioana Crihană – director executiv 

ANBPR și Teodora Soare – redactor 

Biblioteca Județeană Panait Istrati Brăila. 

01 noiembrie 2019 - ANBPR a fost 

reprezentată de către Directorul Executiv 

Ioana Crihană la Conferința de valorizare 

ANPCDEFP "Învață și dă mai departe", 

unde toate sectoarele implicate în Erasmus+ 

se întâlnesc și au șansa de a face schimb de 

bune practici. 

În perioada noiembrie-decembrie 2019, 

ANBPR a contribuit, în calitate de partener, 

la dezvoltarea aplicației de proiect cu titlul 

Zoom in on Public – Private Partnership 

for the Promotion EU Cohesion Policy in 

Romania , care a fost depusă în data de 10 

decembrie 2019 pe oportunitatea DigiRegio 

a Comisiei Europene. Proiectul își propune 

să crească gradul de conștientizare a 

cetățenilor cu privire la importanța 

programelor, proiectelor și serviciilor 

finanțate din fondurile Politicii de coeziune 

în ceea ce privește beneficiile și impactul 

asupra vieții cetățenilor. Acesta va fi 

dezvoltat de doi candidați non-profit din 6 

comunități locale. Obiectivele și activitățile 

propunerii se concentrează pe creșterea 

gradului de conștientizare a publicului cu 

privire la rezultatele politicii de coeziune și 

a impactului acestora asupra vieții 

cetățenilor. Acest lucru este urmărit prin: 

strategia de comunicare proiectată de toți 

factorii interesați implicați în proiect: 

instituție publică și autorități, ONG-uri, 

mass-media, mediul academic și companii 

private; utilizarea atât a instrumentelor 

naționale de radiodifuziune (Compania 

Națională de Televiziune Națională 

Română, cât și a Companiei Române de 

Radiodifuziune) și a canalelor de socializare 

ale părților interesate implicate în proiect 

pentru a comunica beneficiile și impactul 

politicii de coeziune a UE și a priorităților 

sale; evidențierea unui limbaj clar, concret și 

favorabil cetățenilor pentru multiplele 

moduri în care proiectele finanțate prin 

fondurile politicii de coeziune au contribuit 

la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor în 

zonele și regiunile în care au fost dezvoltate 

aceste proiecte. Proiectul contribuie, de 

asemenea, la angajarea unei părți interesate 

(instituții publice și autorități, ONG-uri, 

mass-media, mediul academic și companii 

private) într-un dialog privind impactul 

politicii de coeziune în România, atrăgând 

soluții relevante pentru viitorul Europei. 

Acest lucru se realizează prin: pentru 

implementarea proiectului vor fi implicați 

mai multe părți interesate: mass-media 

națională și locală, instituții academice și 

educaționale, autorități și instituții publice, 

cetățeni. Principalul grup țintă vor fi tinerii. 

Sorina Stanca, 

Președinte ANBPR 

 


