
Raport anual 
Asociația Culturală 
Cărțile pe față



Misiune, Viziune, 
Istorie  organizațională. 

Promovăm cititul în moduri ieșite din 
comun pentru a demonstra că lectura 
îți dezovltă creativitatea. 
Am pornit  acest demers din ianuarie 
2014. Încurajăm oamenii să citească în 
spații publice (parc, autobuz, grădini  
botanice, rețele de socializare) și astfel,      
să devină ambasadori ai lecturii. 
În toate acțiunile noastre 
recompensăm oamenii care citesc, 
însă nu îi blamăm în nici o formă pe cei 
care nu o fac.

Cine suntem? 



Inițiativele 
noastre: 

Comunitatea noastră online este formată din peste 
100.000  de cititori:  
fb.com/CartilePeFata

• Promovăm cititul, ne dăm Cărțile pe 
față 

• Bibliotecă la un service auto
• Citești în autobus și călătorești gratuit 
• Intrare gratuită la Grădina Botanică 

dacă ai o carte la tine
• Book selfie is the new selfie
• Cabinet stomatologic anticariat/anti-

cariat
• La un semn deschisă-I cartea
• Cartea Cărțile pe față, tipărită cu poza 

cititorului pe copertă
• 50 people, 1 question
• Gala cititorilor
• Aranjează-te cu volum
• Căsuțe de cărți în parc
• Nuntă ca la carte
• Pemiul special pentru Cititorul anului 
• ProvoCARTE
• Marșul lecturii
• Clubul de lectură Vocea Cititorului



Premii:
• Locul 2 la categoria Artă Cultură la Gala 

Societății Civile 2016 

• Premiul la categoria cultură la Gala Premiilor 
de Excelență Media 2015 

• Premiul „Cărţile pe faţă” pentru promovarea 
cărţii în spaţiul virtual 



Națională:

Apariții în presă: 
http://www.radiocluj.ro/2015/04/15/cartile-pe-fata/

https://life.ro/victor-miron-initiatorul-campaniei-car-
tile-pe-fata-un-lucru-pe-care-l-am-invatat-foarte-bine-citind-este-ca-aproape-la-orice-provocare-exis
ta-mai-multe-solutii/

https://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/romanul-promoveaza-lec-
tura-eliade-m-a-facut-toleranta-foarte-mare-ridicol-asa-avut-curajul-duc-cartile-fata-romanii-talent-1
_5ac88527df52022f758689ab/index.html

https://elitaromaniei.ro/victor-miron-tanarul-care-promoveaza-lectura-cu-cartile-pe-fata/

https://ziuadecj.realitatea.net/cultura/in-era-tehnolo-
giei-un-tanar-din-cluj-vrea-sa-schimbe-lumea-prin-carti--180459.html

https://www.mediafax.ro/stirile-zilei/vic-
tor-miron-vrea-sa-schimbe-lumea-cu-pana-nu-cu-spada-cum-a-initiat-clujeanul-campanii-de-lectur
a-17729881?fbclid=IwAR0UI2PYBwpKtB22d2wKBic1DTzGuDEed4F4Pf-rhXom_vA0rgqHp1_9PR0

https://hyperliteratura.ro/interviu-cartile-pe-fata/

https://revistacariere.ro/leadership/oameni-care-ne-in-
spira/victor-miron-clujeanul-cu-cartile-pe-fata-lectura-e-o-forma-de-gradinarit-prin-care-ne-cultiva
m-pe-noi-insine/

https://www.coolturamall.ro/victor-miron-da-cartile-pe-fata/

https://ziarulunirea.ro/victor-miron-autorul-volumului-car-
tile-pe-fata-pana-acum-avem-peste-20-de-actiuni-de-promovare-a-lecturii-356928/

http://blogdecarti.ro/victor-miron-si-cartile-pe-fata-sau-cum-sa-aduci-cartile-pe-facebook/

https://scoaladevalori.ro/cartile-pe-fata-sau-cum-sa-promovezi-cititul-intr-un-mod-neconventional/

http://transilvaniareporter.ro/actualitate/victor-miron-initi-
atorul-campaniei-cartile-pe-fata-vazut-cu-bucurie-ca-sunt-alte-orase-si-mai-deschise-decat-clujul/

http://revistasinteza.ro/victor-miron-despre-commercial-poet-
ry-cartile-personalizate-ajuta-oamenii-sa-se-apropie-de-poezie/



Internațională:

Apariții în presă: 
http://www.bookishbuzz.info/romani-
an-city-gives-free-bus-rides-to-passengers-who-read-books-inside/?fbclid=IwAR32TIqGh5kRT95htsXY
D2rAEZq2of1eVoM8vHqPJ8hbGrs0tsaluO6AJjc

https://www.boredpanda.com/travel-by-book-in-cluj-napoca-readers-travel-for-free/

https://aplus.com/a/romanian-city-gives-free-bus-rides-to-readers

https://9gag.com/gag/aKBEzLb

https://www.facebook.com/Good-
reads/posts/10153588739807028?comment_id=10153588765717028&offset=0&total_comments=39&co
mment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D

https://www.huffingtonpost.de/2015/08/19/bus-tram-fahren-kostenlos-rumaenien_n_8009598.html

https://lavozdelmuro.net/rumania-no-cobra-el-trayec-
to-en-bus-a-los-pasajeros-que-lo-utilicen-para-leer/

https://www.facebook.com/Dormirmoinsbete/pho-
tos/a.107068925997326.5260.105867259450826/909670955737115/?type=1&theater

https://www.good.is/articles/romania-bus-ride-free-reading-books

https://www.huffingtonpost.fr/2015/08/20/roumanie-transports-communs-lecture_n_8015062.html

https://www.tpi.it/2015/08/20/romania-citta-trasporto-pubblico-gratuito-per-lettori/

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/romani-
an-city-offers-free-rides-to-people-reading-on-the-bus-10463497.html

https://www.marieclaire.fr/,actu-culture,20119.htm

https://www.adme.ru/

https://metro.co.uk/2015/08/19/romani-
an-city-lets-you-ride-the-bus-for-free-when-you-read-a-book-5350336/



Pe parcursul anilor s-au format multiple grupuri de inițiativă „Cărțile pe 
față” în diferite orașe din țară, grupuri ce au implementat la rândul lor 
diferite acțiuni demarate deja cu succes în Cluj-Napoca.

Grupuri de inițiativă 
„Cărțile pe față”

Alba Iulia - https://www.facebook.com/C%C4%83r%C8%9-
Bile-pe-Fa%C8%9B%C4%83-Alba-Iulia-1387836628197974/ 

Focșani - https://www.facebook.com/cartilepefatafocsani/ 

Timișoara - https://www.facebook.com/cartilepefatatimisoara/ 



Mesajul 
fondatorului:

Victor Miron - „Lectura e o formă de grădinărit, 
prin care rând cu rând ne cultivăm pe noi. 
Cărțile sunt un tip de hrană care nu expiră și 
mai sunt și pline de idei care inspiră.”

Victor Miron 
fondator



Asociația în 2018 - Rezultate 

Arii de dezvoltare,
proiecte, 
implicare în comunitate

Pentru Cărțile pe față, anul 2018 a 
însemnat dezvoltare și implicare, 
printr-o serie de proiecte și 
parteneriate inițiate în diferite 
contexte. 

Unul dintre discursurile din cadrul 
TEDxCluj, ediția din 2018, a fost 
susținut de Rita Carter, cu tema ”Why 
reading matters”. Acest discurs a fost 
realizat în parteneriat cu Cărțile pe 
Față, o inițiativă care a punctat 
importanța cititului pentru mintea 
noastră. 

Video: https://youtu.be/muuWRKYi09s



Începând cu anul 201 4, am dorit să marcăm Ziua 

Internațională a Cărții prin lecturarea în cadrul 

Grădinii Botanice ”Alexandru Borza”, din Cluj-

Napoca. Am reușit să oferim acces gratuit în 

grădina botanică tuturor persoanelor care 

aduceau cu ei o carte. 

Această inițiativă a adunat peste 3900 de 

participanți, într-o singură zi.

Scopul acestui eveniment este de a încuraja 

oamenii să citească în diferite spații publice.

Grădina 
Botanică Cluj  



Grădina 
Botanică Jibou 

Acțiunea din Cluj-Napoca a inspirat 
un nou eveniment, sub aceeași idee, 
în cadrul Grădinii Botanice din Jibou, 
”Văile Fati”. Evenimentul se află deja la 
a doua ediție și a înregistrat un numar 
de peste 800 de persoane care au 
venit însoțite de o carte.



Transport public gratuit 
pentru cititorii din Cluj 
în cadrul Bookfest 

În anul 2015 am pornit o acțiune 
inedită, prin intermediul căreia s-a 
oferit transport public gratuit pentru 
cine calatorește citind o carte 
tipărită. A fost prima inițiativă de 
acest gen care continuă și în 
prezent. În anul 2018, inițiativa a avut 
loc cu ocazia salonului de carte 
Bookfest.



Transport public 
gratuit pentru 
cititori Timișoara  

Acestei inițiative s-a alăturat  și 
orașul Timișoara, care a pus la 
dispoziție locuitorilor o zi gratis de 
călătorit cu mijloacele de 
transport în comun, celor care 
călătoresc citind o carte. Acest 
eveniment a pornit în 2017 și se 
întâmplă în fiecare an în jurul zilei 
internaționale a cărții.



Clasa cititoare este un proiect special și inspirațional 
pentru noi, căci prin intermediul lui, avem ocazia să 
inspirăm iubirea față de lectură încă din rândul celor 
mici, aflați în școala gimnazială sau liceu.
Acest proiect a debutat în 2015, atunci când am inițiat 
prima clasă cititoare. Ce presupune acest proiect? 
Fiecare elev din Clasa Cititoare recomandă câte o carte 
care l-a impresionat pe el, iar noi îi oferim un tricou 
personalizat pe care se regăsește tilul cărții, dar și 
expresia „ești ceea ce citești”, tricou pe care îl poartă 
toți cititorii într-o anumită zi din săptămână. Toate 
cărțile recomandate de ei le punem într-o căsuță care 
se amplasează în incinta școlii, astfel încât fiecare elev, 
mai mic sau mai mare, să aibă acces la lectura Clasei 
Cititoare. 

Acest proiect nu doar că încurajează plăcerea și 
atracția față de lectură în rândul celor mici, dar le 
deschide și calea spre interacțiuni și cunoaștere. 

Clasa Cititoare 
la Emil Isac  



Gala 
Cititorilor 2018 
Focusul orientat înspre lectură și dedicarea noastră înspre 

această direcție  ne-a condus spre dezvoltarea unui nou 

concept, ușor diferit și îmbrățișat cu drag de către comunitate: 

Gala Cititorilor. Ce am făcut, a fost practic să întindem covorul 

roșu la intrarea în Biblioteca Județeană „Octavian Goga” din 

Cluj-Napoca, și să-i întâmpinăm pe fiecare în parte cu aplauze. 

Prin această acțiune am dorit să inducem oamenilor ideea că la 

fel ca orice actor sau vedetă, și cititorii merită să fie apreciați, 

aplaudați și celebrați. Acest eveniment are loc în fiecare an, 
începând cu 2014.



Club de lectură 
Vocea Cititorilor 

Cluburile de lectură datează cu multă vreme 
în urmă, însă noi am dorit să facem ceva 
aparte, ceva diferit, un club de lectură care să 
intrige și să încurajeze lectura din toate punc-
tele de vedere. 

Clubul de lectură Vocea Cititorului a debutat 
în 2015 și presupune ca participanții să 
citească textul cu voce tare, în timp ce restul 
ascultă narațiunea. Tocmai de aceea, se 
optează pentru cărți scurte, care pot fi 
lecturate în cel mult o oră. Apoi, urmează un 
schimb de gânduri, unde textul este un 
pretext pentru conversații pline de substanță.

Cluburile au fost prezente și la:

Filit 

Bookfest Cluj  

Smida Jazz Festival  

Alba Iulia cu ocazia inaugurării bibliotecilor 

stradale  



Marșul cărților 
Vrancea citește   

O acțiune cu adevărat aparte, care 
a debutat în Focșani, Vrancea, în 
anul 2014, presupune organizarea 
unei întâlniri, a unui marș, unde 
fiecare participant este îndemnat 
să aducă o carte cu el, pentru a se 
arăta ca cititor. Noi am participat la 
această acțiune în 2014 și 2018, 
împreună demonstrând că suntem 
mulți, uniți și putem aduce un plus 
în universul lecturii.



Magazinul online 
Cărți pentru oameni dragi

Pentru a susține campania Cărțile pe Față, am lansat un magazin 
online prin intermediul căreia oamenii pot achiziționa cărți scrise 
de Victor Miron, inițiatorul acestor acțiuni. Majoritatea cărților de pe 
această platformă se pot personaliza cu poza cititorilor pe copertă, 
reprezentând astfel și o idee foarte bună pentru un cadou inedit.

Toate vânzările provenite din 
această platformă merg spre 
campania Cărțile pe Față. 



Cifre si aspecte 
financiare 
pentru 2018  

Cheltuieli 2018

Denumire Suma

Servicii executate de terti 12757.41
Cheltuieli privind cărțile vândute 1214.61
Curierat 2949.24
Deplasări 8073.16
Comisioane bancare 254.9
Taxe si impozite 1458.09
Protocol 392.5
Diverse 910.26

Venituri 2018

Denumire Suma
Vânzare de cărți 4671.08
Sponsorizări 59570



Echipa, finanțatori, 
sponsori, parteneri, 
colaboratori, alumni, 
voluntari & alții

Vlăduț Ilie  
Webmaster

Victor Miron 
Director Executiv

Adela Mureșan  
Copywriter

Petruța Onica  
Coordonator voluntari

Ruxandra Bărbat  
Storyteller

Ioana Marian 
PR



Parteneri, 
Sponsori 
și Finanțatori: 

Steelcase, ClujHub, Bookfest, Filit, 
Smida, Biblioteca Județeană Cluj, 
Biblioteca Județeană Vrancea, Uni-
fest, Business Ladies Clujb, TEDxCluj, 
Smida Jazz Festival, Școala Gimna-
zială Emil Isac, Cărturești Timișoara, 
Youth Creativity, ASB, Primăria 
Cluj-Napoca, Primăria Timișoara, 
UBB, Grădina Botanică Alexandru 
Borza Cluj-Napoca, Grădina Botanică 
Vasile Fati Jibou, Primăria Alba-Iulia, 
MB Dental, Autonom Rent-a-car, Hy-
perliteratura, EuropaFm, Nuntă la 
Palat, Geanina Faur, Alexandra Turian, 
Diana Tincas, Alexandra Andreea, 
Daniela Elena Ion, Andreea Boros 
Unifest 



Cum te 
poți implica? 

Fii voluntar! Înscrie-te aici: 
https://cartilepefata.ro/sustine/ 

Comandă Cărți pentru oameni dragi de 
pe www.cartipentruoamenidragi.ro 

Donează direct asociației noastre:
Asociația Culturală Cărțile pe Față
IBAN: RO05 BTRL RONC RT03 9943 8001
Banca Transilvania
CUI: 37845446



Contact:

Telefon: 0742 579 680
Email: salut@cartilepefata.ro
Adresă: Cluj-Napoca, România

Website: www.cartilepefata.ro                             
Facebook: https://www.facebook.com/cartilepefata                                       
Instagram: @cartilepefata




