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SNB în cifre (la 1 ianuarie 2017)
Indicator Bibl. Naț., 

BPT
Bibl. din 
învățămâ

nt

Total

Număr bibl. 1 343 1 372   2 753

Nr. bibl. cu 
computere

1 016 
77%

507     1 543
37%

Nr. bibl. care 
dețin catalog 

on-line

7 18         26

Nr. bibl. 
conectate 
Internet

998
74%

320     1 337
23%

Total personal 2 357 1 833    4 293

Inclusiv cu 
studii super.

1 255
53%

1 243   2 592
68%

Inclusiv cu 
studii în BȘI

670 
28%

478       1 214
26%

Cu grad de 
calificare

1 123
48%

707 1 874
39%



Prioritățile Anului 
Biblioteconomic 2018

• Sunt stabilite anual de către 
Forumul Managerilor din Sistemul 
Național de Biblioteci (ed. 2017 – 2 
noiembrie 2017)

• Evenimente reprezentative ale 
anului 2017 – adoptarea Legii cu 
privire la Biblioteci și a Strategiei de 
consolidare și modernizare a rețelei 
bibliotecilor publice teritoriale 
2017-2020 

• Orientarea prioritară pentru anul
2018 - reașezarea activității
bibliotecilor în conformitate cu noul
cadru legal, strategic și de
reglementare



• Promovarea Legii cu privire la
biblioteci

• Elaborarea instrumentelor necesare
pentru implementarea Legii

• Implementarea/monitorizarea
realizării strategiilor naționale și
instituționale

• Diversificarea resurselor, produselor
și serviciilor de interes pentru
utilizatori

• Promovarea permanentă și implicarea
în realizarea ODD-urilor

• Dezvoltarea competențelor
bibliotecarilor și utilizatorilor, în
special în TI.



Legea cu privire la Biblioteci
• Aprobată de către Parlament: nr.160 din 

20.07.2017
• Conține: 42 art., 9 capitole
• Acces la textul integral (in lb. rom. și 

rusă)  
http://lex.justice.md/index.php?action=vi
ew&view=doc&lang=1&id=371219

• Publicată : 18.08.2017 în Monitorul 
Oficial,  Nr. 301-315 2017 

• Data intrării in vigoare : 18.02.2019

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=371219


Articolul 1: Scopul şi 
obiectul legii

• consolidarea rolului bibliotecii
în societatea modernă prin
dezvoltarea acesteia ca un
serviciu public de asigurare a
accesului la lectură şi de
dezvoltare a interesului pentru
informare, învăţare, educaţie şi
cercetare, activităţi culturale,
precum şi prin sporirea
capacităţilor de implicare a
bibliotecii în transferul de
cunoştinţe şi în formarea liberă
a opiniilor.



Art. 3. Noțiuni de bază

• 16 noțiuni de bază

• De reținut: biblioteca, 
biblioteca digitală, bibl. 
publică și privată, colecție 
de bibliotecă, unitatea 
națională în bibl. etc.

Pentru broșura creativă a BȘ 
(angajamente):

• Dezvoltarea vocabularului 
profesional 

• Utilizarea termenilor conform 
prevederilor Legii în 
documente, programe și 
rapoarte, prezentări orale etc. 



Articolul 4. Principiile de 

organizare şi funcţionare a 
bibliotecilor

• Cum înțelegem principiile -
accesibilităţii, al transparenţei,
al libertăţii de expresie, al
nediscriminării, al neangajării
politice, al autonomiei
profesionale şi al durabilităţii

Pentru broșura creativă a BȘ 
(angajamente):

• implementarea principiilor 
stipulate atât privind utilizatorii, 
cât și personalul BȘ



Articolul 5. Funcţiile
bibliotecii

• Ar putea fi prezentate 
sintetic: educațională, 
patrimonială, 
informațională, de 
comunicare, 
biblioteconomică, hedonică

Pentru broșura creativă a BȘ 
(angajamente):

• informare, cunoaștere 



Articolul 6. SISTEMUL NAŢIONAL DE 
BIBLIOTECI

• Alin. 2 : În cadrul sistemului 
naţional de biblioteci îşi 
desfăşoară activitatea 
următoarele tipuri de 
biblioteci:

a) biblioteci naţionale;
b) biblioteci publice 

teritoriale;
c) biblioteci din instituţiile 

de învăţămînt;
d) biblioteci specializate;
e) biblioteci private.



Articolele  8-12

• Atribuții, responsabilități ale BNC „Ion 
Creangă”, bibl.publice teritoriale, din 
învățământ, specializate

• Art. 11 Biblioteci din învățământ:

parte integrantă a unei instituţii
de învăţămînt din sistemul
naţional de educaţie; pot oferi
servicii şi publicului larg;
servicii de educație formală,
non-formală și in-formală

Pentru broșura creativă BȘ 
(angajamente):

• informare, cunoaștere 



Articolul 13. Înregistrarea 

şi evaluarea bibliotecilor

• înregistrarea bibliotecii în 
Registrul de stat al 
bibliotecilor (ținut de Min. 
Educației, Culturii și 
Cercetării)

• Evaluarea bibliotecii o dată 
la 5 ani

• Elaborarea criteriilor de 
evaluare a activității 
bibliotecii (participare la elaborarea 

Regulamentului național)



Articolul 14. Încetarea 

activităţii bibliotecilor
(1) Biblioteca poate să îşi

înceteze activitatea doar prin
decizia autorităţii sau a

fondatorului.
(2) Încetarea activităţii unei

biblioteci publice teritoriale poate fi
dispusă doar după asigurarea altor
modalităţi de acces la serviciile de
bibliotecă în unitatea teritorial-
administrativă respectivă

Pentru broșura creativă a BȘ 
(angajamente):

•informare, cunoaștere 



Capitolul III.
Administrarea domeniului de 

activitate a bibliotecilor
• Art. 15-17 – se referă la

dirijarea administrativă –
legislativă și executivă

• Art. 18-19 – se referă la
dirijarea profesională: Consiliul
Biblioteconomic Național și
centrele biblioteconomice

• Articolul 20. Acordarea
serviciilor de bibliotecă de
bază: Lista serviciilor de
bibliotecă de bază se aprobă
de către Guvern; pentru acces
Internet nu se percepe taxă



• Articolul 21. Prestarea
serviciilor contra plată: lista
se aprobă de Guvern; modul
de prestare a serviciilor –
stabilit prin regulament,
aprobat la fel de Guvern



Capitolul IV
MANAGEMENTUL ŞI PERSONALUL 

BIBLIOTECILOR PUBLICE

• Articolul 22. Personalul
bibliotecii

• (1) În cadrul bibliotecii publice
activează următoarele categorii
de personal:

a)personal cu funcţii de
conducere;

b) personal cu funcţii de execuţie
de specialitate;

c)c) personal cu funcţii de
execuţie din domeniul
tehnologiei informației și
comunicațiilor, contabilitate,
finanțe sau dintr-un alt
domeniu, după caz;

d) personal auxiliar



Articolul 23. Angajarea
personalului de bibliotecă:
angajarea personalului cu
funcţii de conducere din
biblioteci se realizează prin
concurs, în baza criteriilor de
competenţă profesională şi
managerială; criteriile minime
de asigurare cu personal și
procedura de desfacere a
concursului – se aprobă de
MECC



Art. 26-27 Formarea 
profesională de bază și 

continuă a bibliotecarilor

• Formarea profesională de bază
(trei niveluri de studii universitare; studii
medii de specialitate); este necesară
implicarea bibliotecilor în sprijinirea
învățământului biblioteconomic)

• Formarea profesională continuă

– formală, non-formală și
informală

Pentru broșura creativă a BȘ:

• Conștientizarea formării continue ca o
prioritate instituțională, dar și personală

• Discuții publice: Regulamentul sistemului
de formare continuă a bibliotecarilor în RM

• Integrarea în programele anuale de 
activitate a activităților de dezvoltare 
profesională 



Finanțarea formării 
profesionale continue

• art. 27 al Legii cu privire la
biblioteci (2017) autoritatea,
instituția publică, care a constituit
biblioteca publică și conducerea
acesteia, asigură formarea
continuă a personalului de
specialitate, alocând anual în
acest scop mijloace financiare la
cotele prevăzute de Codul Muncii
al Republicii Moldova (nr. 154-XV
din 28 martie 2003 - în mărime
de cel puțin 2 la sută din
fondul de salarizare al unității –
art. 213, punct 3)

• Alte mijloace (taxe pentru
studii, fonduri externe (proiecte),
mijloacele asociațiilor
profesionale, sponsorizări



Articolul 28. Atestarea 
personalului de specialitate din 

bibliotecile publice

• o dată la 5 ani
• implicare primară benevolă

Pentru broșura creativă a BȘ:
• Respectarea prevederilor

Regulamentului de atestare a
personalului de bibliotecă

• Politici instituționale de stimulare
a implicării personalului în
procesul de atestare

• Conștientizarea fenomenului! Nu
este o formalitate, dosarul de
atestare se pregătește pe parcursul
a 5 ani, și nu într-o lună!



Articolul 29. Deontologia 
personalului de conducere şi a 

personalului 
de specialitate din bibliotecă

• Codul deontologic al 
Bibliotecarului (elaborat în 
colaborare cu asociațiile 
profesionale) va căpăta un 
nou statut

Pentru broșura creativă a BȘ:
• A se vedea Codul deontologic

funcțional, aprobat în 2014 de
Conferința ABRM, și de a
înainta propuneri de
îmbunătățiri



Cap. 5: Patrimoniul de 
bibliotecă

• Art. 30-37: dezvoltarea
colecțiilor; ce include
patrimoniul național de
documente; fenomenul
Depozit legal ; biblioteci
digitale; gestionarea
colecțiilor (regulament
național); împrumut
interbibliotecar; exportul de
documente; dreptul de autor



Capitolul VI
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE 

UTILIZATORULUI

• Art. 38-39: dreptul de acces la
informație; respectarea
confidențialității asupra
informației solicitate; acces
fizic a persoanelor cu
dizabilități; obligații
reflectate în Regulamentul de
ordine interioară a bibliotecii



Capitolul VII
FINANŢAREA BIBLIOTECILOR 

PUBLIC

• Art. 40: sursele constituirii
bugetului; Administraţia
publică alocă anual mijloace
financiare bibliotecilor
publice teritoriale pentru
procurarea a minimum 50 de
titluri de documente la 1000
de locuitori.

• Cap.VIII COOPERAREA 
NAŢIONALĂ ŞI INTERN., art. 
41: proeicte, fundații, 
contracte etc.



Strategia de consolidare și 
modernizare a rețelei BPT, 

2017-2020

• Aprobată prin ordinul nr. 187 
din 26.06.2017 al 
Ministerului Culturii

• Acces la textul integral: 
http://www.mc.gov.md/ro/conte
nt/documente-de-politici

http://www.mc.gov.md/ro/content/documente-de-politici


Este o Strategie Unicat. De ce?

 centrare pe îmbunătățirea funcționării
în rețea (moderne , cu conținuturi digitale
partajate, cu servicii axate pe necesitățile
comunității, cu servicii de formare pentru
bibliotecari; cu platformă de advocacy
pentru fortificarea poziției BP în
comunitate)

• o strategie reală, gândită în limita
bugetelor existente, cu orientări pentru
implicare în parteneriate, pentru
atragere de fonduri (cheltuieli solicitate p
termen scurt și mediu circa 1 mln. lei)

• identificarea a 10 actori importanți în
implementarea Strategiei (biblioteci
publice naționale și teritoriale, administrația
publică, alți actori)

• identificarea a 5 direcții strategice și 20
de obiective specifice

• stabilirea direcțiilor complexe, care
întrunesc mai multe componente
multiaspectuale



DS I: Eficientizarea 
coordonării și 

consolidării rețelei de 
biblioteci publice terit.

Obiective specifice (5):
•Evaluarea situației actuale a
rețelei B.P
•Actualizarea cadrului de
reglementare cu privire la
bibliotecile publice(ROF, fișe post,
profilul-cadru de activitate
metodologică etc.)
•Sporirea capacității actorilor-
cheie din rețeaua bibliotecilor
publice
•Instituirea unui mecanism de
monitorizare a rețelei
bibliotecilor publice
•Eficientizarea comunicării
profesionale



DS 2: Modernizarea 
bibliotecilor publice

Obiective specifice (3):

•Oficializarea conceptului de
bibliotecă modernă (cunoașterea
conceptului, conformarea
conceptului la rețeaua concretă)

•Dezvoltarea cadrului
metodologic de implementare a
conceptului de bibliotecă
modernă (activității de formare,
consultații publice)
•Diseminarea la nivel național a
modelelor de bune practici



DS 3: Dezvoltarea 
platformei informaţionale 

integrate a BPT

Obiective specifice (3):
•Conceptualizarea și
dezvoltarea platformei
•Asigurarea conţinutului
platformei
•Ajustarea capacităţilor TIC a
bibliotecarilor din BPT la
cerințele platformei



DS 4: Dezvoltarea sistemului de 
formare profesională continuă

Obiective specifice (6):
•Analiza situaţiei privind formarea
profesională continuă
•Sprijinirea învăţământului
biblioteconomic (formarea de bază a
bibliotecarilor)
•Elaborarea și implementarea
standardelor ocupaţionale
•Pilotarea cursurilor on-line de
formare continuă
•Dezvoltarea ofertei educaţionale
conform necesităţilor bibliotecarilor
şi conceptului de bibliotecă
modernă
•Autorizarea provizorie şi
acreditarea programelor de studii
ale centrelor de formare continuă



DS 5: Susţinerea procesului 
de advocacy pentru 

bibliotecile publice moderne
Obiective specifice (3):

•Organizarea
planificată/periodică a
acţiunilor de advocacy la toate
nivelele (conferințe de presă, briefing-uri,

campanii anuale de promovare a BPT; crearea
asociațiilor obștești pe lângă BPT)

•Identificarea şi fidelizarea
partenerilor relevanţi
•Dezvoltarea competențelor în
domeniul advocacy



2018 – an de consolidare a                            
bibliotecilor în baza 

noii Legi și a Strategiei 

• Promovarea Legii cu privire la
biblioteci (elaborare ghiduri, materiale
promoționale pentru fondatori, utilizatori)

• Elaborarea instrumentelor
necesare pentru implementarea
Legii

• Implementarea/monitorizarea
realizării strategiilor naționale și
instituționale

• Diversificarea resurselor,
produselor și serviciilor de
interes pentru utilizatori

• Promovarea permanentă și
implicarea în realizarea ODD-
urilor 2030

• Dezvoltarea competențelor
bibliotecarilor și utilizatorilor, în
special în TI



Nr 

d/r

Titlu document Prevedere a 

art. din Lege

Responsabili Termen 

elaborare

1. Regulamentul–cadru de 
organizare și funcționare a 

bibliotecilor publice teritoriale 

Art. 10 CBN
BNRM

2017

2. Regulament de organizare și 
funcționare a bibliotecii 

publice teritoriale

Art. 10 CBT 2018

3 Regulamentul-cadru de 
organizare și funcționare a 

bibliotecilor din instituțiile de 
învățământ

(univ., de colegii, școlare)

Art. 11 CBN
CBI 

2017

4. Regulamentul de organizare și 
funcționare a bibliotecii din  

instituția de învățământ

Art. 11 CBD 2018

5. Regulamentul–cadru de 
organizare și funcționare a 

Serviciului Cercetare și 
Dezvoltare în Biblioteconomie 

și Științe ale Informării din 
cadrul CBT

Art. 10, 
alin. 6

CBN 
BNRM

2017

6. Regulament de organizare și 
funcționare a Serviciului 
Cercetare și Dezvoltare în 

Biblioteconomie și Științe ale 
Informării din cadrul CBT

Art. 10, 
alin. 6

CBT 2018

7. Regulamentul cu privire 
la înregistrarea bibliotecilor

Art. 13,
alin .1

CBN 
BNRM

2018

8. Regulamentul cu privire 
la evaluarea bibliotecilor

Art. 13, 
alin. 2, 3

CBN 
BNRM

2018

9. Codul Deontologic al 
Bibliotecarului

Art.  18, 
alin. 2

CBN
ABRM

2017

10. Regulamentul cu privire la 
serviciile de bază, oferite de 

către biblioteca publică

Art. 20, 
alin.1

CBN
BNRM

2017

11. Regulamentul cu privire la 
prestarea 

serviciilor cu plată în biblioteci

Art. 21, 
alin. 2

CBN
BNRM

2017

12. Normativele de personal 
pentru bibliotecile publice

Art. 22, 
alin 2

CBN
BNRM

2017



Formarea profesională 
continuă a bibliotecarilor

• Prioritate națională,
instituțională, dar și a fiecărui
bibliotecar

• Situația privind învățământul
biblioteconomic de bază
(campanii de promovare a profesiei
organizate de biblioteci, stimularea
învățării formale)

• Formarea profesională
continuă non-formală și
informală

• Programe de dezvoltare
continuă oferite de CFPC a
BNRM https://www.facebook.com/cfc.bnrm/

• http://www.bnrm.md/index.php/acces-
dedicat/bibliotecarilor/formarea-profesionala-
continua

https://www.facebook.com/cfc.bnrm/
http://www.bnrm.md/index.php/acces-dedicat/bibliotecarilor/formarea-profesionala-continua


Centrul de Formare  profesională       
continuă în BȘI din cadrul BNRM

• Constituit în ianuarie 2017

• Oferte educaționale pentru SNB:
cursuri multidisciplinare (3 zile,
36 ore academice); de specializare
(colecții, catalogare, relații cu
publicul etc. – 2 zile, 24 ore
academice); tematice, de scurtă
durată (modernizarea
cunoștințelor și deprinderilor – 1
zi, 8 ore academice)

• Cum vă informați? Prin planuri
calendaristice trimestriale,
diseminate on-line și prin
intermediul centrelor
biblioteconomice



Publicații BNRM, 2017

• Bibliotecile Publice Teritoriale
din Republica Moldova:
indicatori statistici și de
performanță (relaționali) 2015-
2016.Disponibil: http://www.bnr
m.md/index.php/publicatii/public
atii-de-sinteza/16-resurse-
informationale/publicatii-de-
sinteza/29-bibliotecile-publice

• Biblioteconomie și Științe ale
Informării în Republica
Moldova: (Documente în
sprijinul activității
bibliotecilor) . Disponibil: http:/
/www.bnrm.md/files/publicatii/B
iblioteconomia-Moldovei-2015-
2017-v1.pdf

http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/publicatii-de-sinteza/16-resurse-informationale/publicatii-de-sinteza/29-bibliotecile-publice
http://www.bnrm.md/files/publicatii/Biblioteconomia-Moldovei-2015-2017-v1.pdf


Publicații BNRM, 2017

• LecturaCentral. În ajutorul
activității de promovare a cărții și
a lecturii, ca bază pentru
cunoaștere, știință și cultură:
Platforma on/off line pentru
bibliotecari.

Disponibil: http://www.bnrm.md/files/

publicatii/Publicatii-metodologice-
Lectura-Central.pdf

• Biblioteca Naţională a Republicii
Moldova – Meridianul Zero al
Sistemului Naţional de Biblioteci
(1991-2016) : Monografie
(consacrată aniversării a 185 de

ani de la fondarea BNRM) .
Disponibil: http://www.bnrm.md/files/

publicatii/Monografii-BNRM-meridianul-
zero-Sistemului-National-Biblioteci-(1991-
2016).pdf

http://www.bnrm.md/files/publicatii/Publicatii-metodologice-Lectura-Central.pdf
http://www.bnrm.md/files/publicatii/Monografii-BNRM-meridianul-zero-Sistemului-National-Biblioteci-(1991-2016).pdf


Vă mulțumesc pentru 
atenția acordată!

lcorghenci@bnrm.md

mailto:lcorghenci@bnrm.md

