RAPORT DE ACTIVITATE
Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva
În anul 2020, activitatea bibliotecii a fost structurată în funcție de misiunea și obiectivele pe care și lea propus.
 Manifestări cultural – educative:
 „Eminesciana”, ediția a XI-a, desfășurată în acest an sub genericul „Tot mai citesc măiastra-ți
carte”, citat dintr-o emoționantă poezie semnată de Alexandru Vlahuță, poezie dedicată poetului
nostru național. Cu acest prilej, am oferit iubitorilor de poezie eminesciană un florilegiu de
momente artistice inspirate din creația marelui poet. Prin întregul program pe care l-am alcătuit,
am dorit să-l simțim și mai aproape de inimile noastre pe Mihai Eminescu, ne-am încredințat o
dată în plus de actualitatea creației eminesciene, am dorit să-i aprofundăm opera și, așa cum
spunea Tudor Arghezi, „să ne aducem pururi aminte de Eminescu”. Manifestările dedicate
memoriei lui Mihai Eminescu au avut drept punct de pornire recitalul poetic-muzical susținut de
oaspeții noștri, membrii Fundației Rock Filarmonica Oradea (Alexandrina, Iuliana și Florian
Chelu Madeva), care ne-au încântat cu piese muzicale inspirate din poezia eminesciană. Mihai
Eminescu a fost adus în lumină, sub formă muzicală, în trei forme diferite de exprimare artistică.
În primul calup au fost interpretate compoziții muzicale originale în mai multe traduceri pe
versurile poetului: rusă, italiană, franceză, spaniolă și engleză. În al doilea calup au fost
interpretate sonete muzicale, compozițiile pe două măsuri din Bach. Iar în al treilea calup au fost
interpretate două romanțe cunoscute de toți românii, „Mai am un singur dor” fiind redată, în
premieră, în limba ebraică. Manifestările dedicate lui Eminescu au continuat cu concursul
„Eminescu – muntele fără poteci”, la care au luat parte elevi de la colegiile și liceele din Deva:
Colegiul Național „Decebal”, Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”, Liceul cu Program
Sportiv „Cetate”, Liceul Tehnologic „Transilvania”, Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir
Hurmuzescu”, Liceul de Arte „Sigismund Toduță” și Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”.
Câștigătorii concursului au fost: Locul I – Colegiul Național „Decebal”;; Locul II – Liceul de Arte
„Sigismund Toduță”; Locul III – Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”;
 „Unirea Principatelor Române”. Manifestarea cultural–educativă dedicată Unirii
Principatelor Române. Elevi de la colegiile și liceele din Deva (Colegiul Național „Decebal”,
Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”, Liceul cu Program Sportiv „Cetate”, Liceul
Tehnologic „Transilvania”, Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”, Liceul
Tehnologic „Grigore Moisil”, Liceul de Arte „Sigismund Toduță”, Școala Gimanzială „Andrei
Șaguna”) s-au adunat în fața statuii lui Traian din fața Primăriei Municipiului Deva sub faldurile
celor 200 de drapele purtate de elevii Liceului Tehnologic „Transilvania”, unde au fost întâmpinați
de o parte a colectivului Bibliotecii Județene. În acordurile Horei Unirii, cu tricolorul în mâini, au
format o coloană care a pornit spre Bibliotecă, sub privirile trecătorilor. S-a trecut pe lângă
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clădirea Casei Județene de Asigurări de Sănătate din Deva, pe a cărei fațadă se află placa
comemorativă ce menționează trecerea pe aici a lui Alexandru Ioan Cuza, în 1866, în drumul său
spre exil, unde s-a depus o jerbă de flori. În curtea Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu”
Hunedoara-Deva s-a dansat, ca în fiecare an, Hora Unirii. La Hora Unirii din acest an au luat parte
elevi de la colegiile, liceele și școlile din Deva, profesori și bibliotecari. Sărbătorirea acestei zile a
continuat cu un concurs desfășurat în Sala de Lectură a Bibliotecii, unde a fost prezentat un
interesant material pe tema Micii Uniri, și un concurs desfășurat la Secția Împrumut Carte pentru
Copii pe aceeași temă.
 Evenimente culturale:
 „Anul Șobolanului de Metal”, eveniment organizat cu prilejul Anului Nou Chinezesc, la
care a participat ca invitat prof. univ. dr. ing. Constantin Oprean, directorul Institutului
„Confucius” de pe lângă Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu;
 „Caravana legendelor” - adresat copiilor preșcolari și din ciclul primar, prin care urmărim să
facem cunoscută civilizația dacică de pe teritoriul județului Hunedoara. Activități au avut loc în
comunele Sarmizegetusa, Totești, Densuș, Râu de Mori.

 Lansări de carte:
 Lansarea volumului „Cristur. Monografie” de Ioachim Lazăr și Ioan David;
 Proiecte culturale:
 „Biblioteca Digitală Hunedoara” – facilitarea accesului la documentele digitale locale.
Avem în vedere ca întregul fond de carte cu profil literar și științific, creația unor autori
hunedoreni consacrați, să beneficieze de expunere în spațiul virtual al Bibliotecii Județene „Ovid
Densusianu” Hunedoara-Deva prin reproducerea integrală a textului fiecărei cărți. Patrimoniul
scris al județului Hunedoara va fi îmbogățit pe măsura participării autorilor hunedoreni la acest
proiect și va putea fi cunoscut de un număr cât mai mare de utilizatori din țară și străinătate care
vor accesa portalul bibliotecii;
 „Biblioteca Județeană în presa hunedoreană” – întreținerea secțiunii cu acest nume pe
site-ul instituției, secțiune care cuprinde articolele din presă care reflectă activitatea bibliotecii;
 „Digitizarea presei din colecțiile bibliotecii județene” – proiect de digitizare a întregii prese
aflate în patrimoniul bibliotecii noastre, își propune să prelucreze toate ziarele și revistele, astfel
încât consultarea acestor publicații să poată fi la îndemâna oricărui utilizator. Un avantaj
deosebit al stocării informației prin digitizare, pe lângă protejarea fizică a publicațiilor, este
posibilitatea consultării simultane de către mai mulți utilizatori a aceluiași document,
independent de programul de funcționare a bibliotecii. Până în prezent au fost scanate colecțiile
existente în bibliotecă: „Activitatea”, „Albina”, „Boabe de grâu”, „Bunul econom”, „Călăuza”,
„Câmpul”, „Cosînzeana”, „Drumul socialismului”, „Gazeta Transilvaniei”, „Învățătorul de
mâine”, „Luceafărul”, „Plaiuri hunedorene”, „Revista ilustrată”, „Revista Orăștiei”,
„Sămănătorul”, „Scînteia”, „Solia”, „Spicuiri economice”, „Steagul Roșu”, „Stuparul român”,
„Szászváros”, „Szinnház”, „Știu”, „Universul literar”, „Voința”, „Zori noi” (integral) și
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„Convorbiri literare”, „Cuvântul liber”, „Glasul Hunedoarei”, „Hunedoreanul”, „Lamura”
„Matinal”, „Mesagerul hunedorean”, „Munca”, „Replica”, „Sargeția”, „Scînteia tineretului”,
„Servus Hunedoara”, „Transilvania”, „Universul copiilor”, „Uzina noastră”, „Viața romînească”,
„Zarandul”, „Ziarul științelor și al călătoriilor”;
 „Deva citește!” – proiect în parteneriat cu Consiliul Județean Hunedoara și Primăria
Municipiului Deva, campanie de atragere spre lectură a populației din Deva, locuitori de toate
vârstele și de diverse ocupații. Ne-am propus să oferim spre lectură cărți din diverse domenii, iar
aceste cărți să le expunem în aer liber, în principalele puncte de recreere bine cunoscute
locuitorilor din Deva. Există amplasate minibiblioteci în Parcul Cetății, Piața Arras, Parcul
Bejan, în fața Centrului Cultural „Drăgan Muntean”, în cartierul Dacia și cartierul Micro 15.
Toate minibibliotecile sunt permanent dotate cu diferite cărți: romane, cărți de poezie, cărți de
călătorie, cărți de povești, jurnale și memorii, cărți de artă, cărți de istorie etc.;
 Proiect Erasmus+: „Financial Literacy rough Public libraries” („Alfabetizare financiară
prin intermediul bibliotecilor publice”) în parteneriat cu Fundacja Rozwoju Spoleczenstwa
Informacyjnego (Fundația pentru Dezvoltarea Societății Informaționale Nicholas Copernicus) –
Polonia (aplicant), Global Libraries Bulgaria Foundation ( Fundația pentru Global Libraries din
Bulgaria) – Bulgaria (partener) și Narodna In Univerzitetna Knjiznica (Biblioteca Națională și
Universitară) – Slovenia (partener). Proiectul are ca obiectiv înființarea unei platforme online cu
scopul de a oferi educație financiară adulților. Activitățile din cadrul acestuia se desfășoară în
perioada decembrie 2018 – mai 2021. Activitățile din cadrul acestuia s-au desfășurat pe tot
parcursul anului 2020, cu următoarele rezultate:
- Curs de formator pentru educație financiară adresat bibliotecarilor care vor desfășura
cursuri pentru utilizatori în bibliotecile lor. (Suport de curs on-line găzduit de site-ul
Proiectului FINLIT).
- Curs de educație financiară pentru utilizatorii bibliotecii. (Suport de curs on-line
găzduit de site-ul Proiectului FINLIT).
- Training on-line cu echipele de proiect din cele 4 țări: 16 – 19 decembrie 2020.
- Training de debut a colaborării cu 5 județe din România în domeniul educației
financiare a adulților ( Brașov, Buzău,Cluj, Timiș și Vaslui) .
În cadrul proiectului au avut loc: întâlnirea de debut de proiect la Varșovia – Fundația FRSI,
prezentarea proiectului în cadrul Conferinței ANBPR de la Sibiu 23-25 mai 2019, elaborarea și
lansarea Chestionarului privind educația financiară în bibliotecile publice din România
(Chestionar găzduit de serverul Bibliotecii Naționale și Universitare a Sloveniei – NUK).
Rezultatele preliminare arată că au răspuns peste 125 de biblioteci din România, majoritatea
fiind interesate de livrarea în comunitățile lor a cursurilor de educație financiară, finalizarea
primului obiectiv al proiectului Good practices mapping - pentru cele patru țări participante:
Polonia, Bulgaria, Slovenia și România.
 „Copiii fac coding în bibliotecile publice - CODE Kids” – perioada de implementare este
ianuarie 2019 - decembrie 2020 și se realizează de Fundația Progress, Asociația Etic și
Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara –Deva. Are scop crearea și menținerea
cluburilor de coding în biblioteci locale și biblioteci județene pentru familiarizarea copiilor cu
bazele competențelor de coding și rezolvarea unui număr de sarcini de bază. La cluburile de
coding participă 14 copii, având câte un atelier în fiecare săptămână.
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 Concursuri:
 „Bibliotecile anului 2019” – competiție între bibliotecile publice din județul Hunedoara, în
cadrul căreia au fost premiate cea mai bună bibliotecă municipală (Biblioteca Municipală
Hunedoara), cea mai bună bibliotecă orășenească (Biblioteca Orășenească Petrila) și cea mai
bună bibliotecă comunală (Biblioteca Comunală Gurasada).
 Lansarea concursului „Citești și câștigi!” – „Cei mai buni dintre cei buni” (ediția a VII-a) –
concurs de cultură generală între colegiile și liceele din județ. Licee participante: Colegiul
Național „Decebal” Deva, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Petroșani, Liceul Teoretic „I. C.
Brătianu” Hațeg, Liceul Teoretic „Mircea Eliade” Lupeni, Colegiul Național „Iancu de
Hunedoara” Hunedoara, Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” Deva, Colegiul Național
de Informatică „Carmen Sylva” Petroșani, Liceul Teoretic „Avram Iancu” Brad, Liceul Teoretic
„Traian Lalescu” Hunedoara, Liceul Teoretic „Silviu Dragomir” Ilia, Liceul Tehnologic
„Grigore Moisil” Deva, Liceul Tehnologic „Retezat” Uricani.
 Alte evenimente:
 „Luna editurii” – generic sub care s-au organizat standuri de carte cu vânzare ale
următoarelor edituri:
 Editura RAO București.
 „Bradul de Crăciun” – campanie cu ocazia sărbătorilor de iarnă realizată cu sprijinul
generos a mai multor edituri prin care fiecare copil care a trecut pragul bibliotecii în perioada
7 decembrie – 24 decembrie 2020 a primit în dar o carte. Editurile All, Art, Astro, Byton, Carminis,
Corint, Curtea Veche, Didactica Publishing House, Humanitas, Nemira, Niculescu, Nomina, RAO,
Tehno-Art, Trei, Univers, Univers Enciclopedic Books, Usborne au răspuns cu promptitudine și neau trimis numeroase cărți pentru a le fi dăruite copiilor.
 Cursuri organizate:
 Curs de limba chineză și de caligrafie chinezească.
 Curs Contabil COR 331302 ( o serie – 10 absolvenți)
 Curs Formator COR 242401 (două serii – 26 absolvenți).
Au fost autorizate cursurile de specializare: „Manager de proiect” COR 2422101 și „Expert
accesare fonduri structurale și de coeziune europene” COR 24213.
 Colocvii metodice:
 „Colectarea și prelucrarea datelor statistice” ianuarie – februarie 2020;
 „Dezvoltarea Centrului de formare profesională a adulților prin mărirea portofoliului de
cursuri autorizate adresate comunității (Contabil, Formator, Manager proiect, Expert accesare
fonduri structurale și de coeziune europene) ”
 Lucrări elaborate:
 „Vox Libri”– revista bibliotecii (trimestrial);
 „Calendarul manifestărilor culturale din județ” (lunar);
 „Calendarul personalităților și evenimentelor culturale” (lunar);
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 „Evenimente și manifestări culturale” (anual);
 „Noutăți în bibliotecă” (trimestrial);
 Materiale informative: „Biserici fortificate din Transilvania”, „Parcul Natural Retezat”,
„Parcul Natural Grădiștea Muncelului - Cioclovina”;
 Expoziții aniversare:
Isaac Asimov - 100 de ani de la nașterea scriitorului și biochimistului american, Petre Ispirescu
– 190 de ani de la nașterea scriitorului, Anul Nou Chinezesc, Filme românești în regia lui Sergiu
Nicolaescu, Mihai Eminescu - 170 de ani de la nașterea poetului, prozatorului și publicistului
român, Anne Brontë – 200 de ani de la nașterea scriitoarei engleze, Unirea Principatelor
Române, Fekete István – 120 de ani de la naștere, Grigore Zanc - 80 de ani de la nașterea
filosofului, scriitorului și politicianului român, 160 de ani de la nașterea prozatorului și
dramaturgului rus Anton Pavlovici Cehov, Zodiac chinezesc – Anul Șobolanului de Metal, John
Grisham – 65 de ani de la nașterea scriitorului american, Teodor Vârgolici - 90 ani de la
nașterea criticului literar român, Titu Maiorescu - 180 de ani de la nașterea criticului literar și
esteticianului român, Grigore Vieru – 85 de ani de la nașterea poetului român, Jókai Mór – 195
de ani de la naștere, Scriitori francezi ai secolului XX, Mărțișorul - tradiții și importanța lui,
Ziua Internațională a Femeii, Radu Tudoran – 110 ani de la nașterea prozatorului român, Thury
Zoltán – 150 de ani de la naștere, Ernest Maftei – 100 de ani de la nașterea actorului român,
Alexandru Ioan Cuza – 200 de ani de la nașterea Domnitorului Moldovei și al Țării Românești,
Mateiu I. Caragiale - 135 de ani de la nașterea poetului și scriitorului român, Elena Farago –
142 de ani de la nașterea scriitoarei, Ziua Mondială a Teatrului, Edgar Wallace – 145 de ani de
la naștere, Hans Christian Andersen – 215 ani de la nașterea scriitorului, Ziua Internațională a
Cărții pentru Copii, 180 de ani de la nașterea romanicerului francez Emile Zola, Ziua
Academiei Române, Cele mai mari orașe din China, Márai Sándor - 120 de ani de la naștere
scriitorului, Ziua Internațională a Monumentelor și a Locurilor Istorice, Veronica Micle – 170
de ani de la nașterea poetei și prozatoarei, 2 Mai – Ziua Municipiului Deva, Vladimir Colin în
colecțiile Bibliotecii, Lucian Blaga – 125 de ani de la nașterea poetului, 9 Mai - Ziua Europei,
90 de ani de la nașterea prozatorului, scenaristului și dramaturgului român Titus Popovici,
Hector Malot – 190 de ani de la nașterea scriitorului, Tudor Arghezi – 140 de ani de la nașterea
poetului și prozatorului român, Ziua Internațională a Copilului, Thomas Hardy – 180 de ani de
la naștere, Ziua Mondială Art Nouveau, Romantismul în pictură și muzică, Antoine de Saint
Exupéry - 120 de ani de la nașterea scriitorului, Arhitectura românească, Basme de
pretutindeni, 7 lucruri despre orez, Sir Arthur Conan Doyle – 90 de ani de la moartea
scriitorului englez, Grigore Alexandrescu - 210 ani de la nașterea poetului și fabulistului român,
Paul Ambroise Valery – 75 de ani de la moartea poetului si eseistului francez, Elias Canetti –
115 ani de la nașterea prozatorului,dramaturgului și eseistului britanic de limbă germană,
André Maurois – 135 de ani de la nașterea prozatorului francez, Marcel Gafton – 95 de ani de
la nașterea poetului și traducătorului român, Ziua Imnului Național, Patrick Modiano – 75 de
ani de la nașterea scriitorului francez, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, Gellu
Naum – 105 ani de la naștere, 18 ingrediente ce nu pot lipsi din bucătăria chinezească, Guy de
Maupassant –170 de ani de la nașterea poetului francez, Kölcsey Ferenc – 230 de ani de la
nașterea poetului, Curente literar-artistice: clasicismul, Zoe Dumitrescu-Bușulenga –100 de ani
de la nașterea eseistei române, Vasile Alecsandri – 130 de ani de la moartea poetului,
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prozatorului și dramaturgului român, Ray Bradbury –100 de ani de la nașterea scriitorului
american de romane SF, fantasy, horror și mister, Ziua Internațională a Muzicii, Paul Goma –
85 de ani de la nașterea prozatorului român, Serghei Aleksandrovici Esenin – 125 ani de la
nașterea poetului rus, Eusebiu Camilar – 110 ani de la nașterea poetului, prozatorului și
traducătorului român, Frank Herbert –100 de ani de la nașterea scriitorului american, 85 de ani
de la nașterea tenorului italian Luciano Pavarotti, Oscar Wilde și opera sa, Dumitru Almaș în
colecțiile bibliotecii, Ziua Armatei Române, Basme de pretutindeni, Aventura ingredientelor
chinezești, Mihail Sadoveanu – 140 de ani de la nașterea prozatorului român, Ziua
Internațională a Nevăzătorilor, 180 de ani de la nașterea pictorului francez Claude Monet, Ziua
Economiștilor din România, Nicolae Labiș – 85 de ani de la nașterea poetului, Vechi ritualuri de
frumusețe din China, Jane Austen – 245 de ani de la nașterea romancierei engleze, 250 de ani
de la nașterea compozitorului si pianistului Ludwig van Beethoven, Obiceiuri de iarnă, 105 ani
de la nașterea actriței și cântăreței franceze Edith Piaf, Rudyard Kipling – 155 de ani de la
nașterea poetului și prozatorului britanic.
 Expoziții comemorative:
Ziua Internațională a Holocaustului, René Descartes – 370 de ani de la moartea filosofului și
omului de știință francez, Aleksei Nikolaevici Tolstoi - 75 de ani de la moartea romancierului și
dramaturgului rus, David Herbert Lawrence - 90 de ani de la moartea prozatorului, poetului,
dramaturgului și eseistului englez, Hortensia Papadat-Bengescu - 65 de ani de la moartea
prozatoarei, romancierei și nuvelistei românce, Mihail Afanasievici Bulgakov - 80 de ani de la
moartea romancierului, dramaturgului și nuvelistului rus, George Călinescu – 55 de ani de la
moartea prozatorului român, Jules Verne - 115 ani de la moartea romancierului francez,
Kosztolányi Dezső – 135 de ani de la moarte, Panait Istrati – 85 de ani de la moartea
prozatorului român, Ion Pillat – 75 de ani de la moarte, 65 de ani de la moartea compozitorului,
violonistului, dirijorului, pianistului român George Enescu, Gustave Flaubert – 140 de ani de la
moarte, Marin Preda – 40 de ani de la moartea prozatorului român, 110 ani de la moartea
prozatorului francez Jules Renard, Mikszáth Kálmán – 110 de ani de la moartea scriitorului,
Mihail Sebastian – 75 de ani de la moarte, 145 de ani de la moartea compozitorului francez
Georges Alexandre Cesar Leopold Bizet, Thomas Mann - 145 de ani de la nașterea
romancierului, Emil Cioran – 25 de ani de la moartea eseistului și filosofului român, Fekete
István – 50 de ani de la moartea scriitorului, Johann Sebastian Bach – 270 de ani de la moartea
compozitorului, dirijorului și pedagogului german, Honoré de Balzac – 170 de ani de la moartea
romancierului francez, Ioan Slavici – 95 de ani de la moartea scriitorului, Gib. I. Mihăescu – 85
de ani de la moartea prozatorului și dramaturgului român, Ottlik Géza – 30 de ani de la
moartea scriitorului, Jose Ortega y Gasset – 65 de ani de la moartea filosofului și umanistului
spaniol, Jonathan Swift – 275 de ani de la moartea romancierului și poetului englez, Lawrence
Durrell – 30 de ani de la moartea romancierului și poetului englez, Alexandru Odobescu – 125
de ani de la moartea prozatorului, eseistului, istoric al artelor și culturii românești, Vörösmarty
Mihály – 165 de ani de la moarte, Lev Nikolaevici Tolstoi – 110 ani de la moartea
romancierului și dramaturgului rus, Alexandru Macedonski – 100 de ani de la moartea poetului,
prozatorului și dramaturgului român, Ziua Națională a României, Alexandre Dumas - 150 de
ani de la moartea romancierului și dramaturgului francez, Kemény Zsigmond – 145 de ani de la
moarte, Friedrich Dürrenmatt – 30 de ani de la moartea dramaturgului, nuvelistului și
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eseistului elvețian de limbă germană, George Eliot – 140 de ani de la moartea romancierei
engleze, Theodore Herman Albert Dreiser – 75 de ani de la moartea romancierului, nuvelistului
și publicistului nord-american.
 În cursul anului biblioteca a fost frecventată de 2.184 utilizatori și au fost difuzate un număr de 48.
117 documente, conform situației statistice anexate.
 Acorduri de parteneriat. În anul 2020 au fost încheiate acorduri de parteneriat cu următoarele
instituții: Serviciul Public de Administrare a Monumentelor Istorice, Colegiul Național Pedagogic
„Regina Maria” Deva.
 În cadrul parteneriatului cu Serviciul de Probațiune Hunedoara, în anul 2020, 21 de persoane au fost
repartizate să execute sub supraveghere muncă în folosul comunității în instituția noastră.
 Oferta educațională s-a realizat printr-o achiziție sporită de documente care a asigurat cu prioritate
bibliografia pentru elevi și a dezvoltat caracterul enciclopedic, numărul total de documente cu care s-a
îmbogățit instituția noastră în acest an fiind de 6.589 (5.063 de documente achiziționate și 1.526 din
donații).
 În cursul anului au fost dotate cu câte 11 calculatoare performante centrele Biblionet din cadrul
Filialei nr.1 și Filialei nr.5, dotare de care se bucură membrii comunității. Secția de Împrumut și Sala
de Lectură au fost complet renovate și dotate cu mobilier, utilizatorii Bibliotecii beneficiind de aceste
modernizări.
 Indicatorii economici prevăzuți pentru anul 2020 au avut în vedere resursele de personal, veniturile
care asigură funcționarea și dezvoltarea activității de bibliotecă, principalele categorii de cheltuieli,
ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor curente și gradul de acoperire a salariilor din
alocațiile bugetare.
 Veniturile Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva au provenit din alocații
bugetare, 5.053.400,93 lei, venituri proprii 6.396,74 lei și sponsorizări 20.500 lei.
 S-au primit sponsorizări și donații din partea:
 Bani: SC Anorom SRL – 15.000 lei, Banca Comercială Română – 2.000,00 lei, SC Bosco
Amico – 1.000,00 lei, SC Ingeco SRL 2.000,00 lei; SC TITAN 99 SRL – 500 lei.
 Bunuri și produse: SC Eurosport DHS SRL – opt bucăți role în valoare de 1.677,32 lei.
 Carte: SC Grupul Editorial Art – 1.054,75 lei; SC Editoriala Vivaldi SRL – 3.309,23 lei; SC
Rao Distribuție SRL – 6.808,62 lei; SC Nomina Grup Expert SRL – 210,21 lei; SC General
Tehno - Art SRL – 199,92 lei; SC Astro Impex SRL – 699,80 lei; SC Editura Trei SRL –
20.278,18 lei; PE$Jordache SRL – 97,86 lei; SC Grupul Editorial Art SRL – 817,70 lei.
De asemenea, un număr mare de persoane fizice au făcut donații de carte.

Manager,
Ioan Sebastian Bar
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