
REPUBLICA MOLDOVA PECnyEJIHKA MOJI^OBA

CONSILIUL RAIONAL LEOVA PAHOHHLIH COBET JIEOBA

PROIECT

DECIZIA nr. § . £

din 03.06.2021 or.Leova

„ Cu privire la aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Publice Raionale
„ Valeriu Matei” or. Leova”

In temeiul art.43 alin. (1) lit. q) al Legii privind administraţia publică locală” nr.436- 
XIV din 28.12.2006, art.6, alin.(4), art. 17, alin.(3) al Legii nr.160 din 20.07.2017 ” cu privire 
la biblioteci”, Ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării nr. 186 din 26.02.2019 şi 
în baza demersului înaintat de Direcţia Cultură, Turism, Tineret şi Sport cu numărul de 
înregistrare 278-02/4-6 din 20.05.2021, Consiliul raional Leova,

1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii publice raionale „Valeriu 
Matei” din oraşul Leova, conform anexei nr.].

2. Biblioteca publică raională ” Valeriu Matei” din oraşul Leova se va conduce în activitatea 
sa de prevederile prezentului regulament.

3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului Leova,dlui 
Nicolae Priţcan.

Preşedintele şedinţei :

Contrasemnează :
secretarul Consiliului raional Elena Copoţ

DECIDE:



Regulament de organizare şi funcţionare Biblioteca Publică Raională Leova

Anexa nr. 1 la 
decizia nr. 5.2 din 03.06.2021

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 
A BIBLIOTECII PUBLICE RAIONALE „VALERIU MATEI” LEOVA

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Publice Raionale Leova este 
elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 160 din 20.07.2017 „cu privire la biblioteci" şi 
cu Regulamentul -  cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecilor, aprobat prin ordinul 
Ministerului Educaţiei. Culturii şi Cercetării nr. 186 din 26.02.2019

2. Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii publice raionale (în continuare 
-  Regulament) stabileşte misiunea, funcţiile, atribuţiile şi drepturile bibliotecii publice, structura, 
precum şi organizarea activităţii sale.

3. Biblioteca publică, în activitatea sa, asigură respectarea principiului egalităţii 
utilizatorilor, iară deosebire de rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau 
convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau orice alt criteriu similar.

4. Activitatea bibliotecii publice raionale se organizează şi se desfăşoară cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 160 din 20 iulie 2017 ”cu privire la biblioteci”, hotărârilor de Guvern şi 
ordinelor Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării care vizează domeniile de activitate a 
bibliotecilor.

5. Activitatea bibliotecii publice raionale este coordonată metodologic de bibliotecile cu 
statut de centru biblioteconomie de nivel naţional, teritorial şi departamental în conformitate cu 
Regulamentul privind activitatea metodologică în cadrul sistemului naţional de biblioteci, aprobat 
de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.

6. Biblioteca Publică Raională ”Valeriu Matei” ( în continuare - bibliotecă publică 
raională) este o instituţie publică subordonată financiar şi metodologic Direcţiei Cultură Turism 
Tineret şi Sport din subordinea Consiliului raional Leova.

7. Biblioteca Publică Raională este persoană juridică şi dispune de ştampilă cu 
denumirea deplină a instituţiei.
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II. MISIUNEA, FUNCŢIILE, ATRIBUŢIILEŞI DREPTURILE BIBLIOTECII PUBLICE
8. Biblioteca publică are misiunea de a fi la dispoziţia comunităţii prin serviciile şi 

programele oferite, răspunzând nevoilor de informare, lectură, educare, instruire, învăţare pe tot 
parcursul vieţii şi recreere ale utilizatorilor.

9. Biblioteca publică raională are următoarele funcţii de bază:

1) promovarea dezvoltării unei societăţi deschise şi incluzive;
2) asigurarea accesului la informaţie şi tehnologii informaţionale;
3j valorificarea patrimoniului cultural şi sprijinirea pluralităţii culturilor;
4) promovarea alfabetizării şi culturii informaţiei, lecturii şi educaţiei nonformale;
5) oferirea unui forum pentru dezbateri şi comunicare privind activităţile civice, pentru 

comunicarea între serviciile publice şi private locale şi comunitate şi pentru exprimare culturală;
6) contribuirea, prin mijloace specifice, la procesul de instruire şi formare;
7) crearea, dezvoltarea, prelucrarea, păstrarea şi gestionarea de colecţii, inclusiv 

electronice, de documente de bibliotecă şi alte obiecte:
8) promovarea şi oferirea accesului la colecţii şi la informaţii referitoare la colecţii;
9) implicarea, în limita capacităţilor şi/sau competenţelor, la planificarea şi realizarea 

activităţilor de interes comunitar.

10. Biblioteca publică raională are următoarele atribuţii generale, pe care le realizează la 
nivelul său:

a) asigură accesul la informaţie prin:
achiziţionarea, prelucrarea, păstrarea, gestionarea, diseminarea şi oferirea accesului la 

documente de bibliotecă utilizatorilor;
- crearea, dezvoltarea şi gestionarea colecţiilor, inclusiv electronice, de documentele de 

bibliotecă, de obiecte, de artă etc. prin:
* evaluarea necesităţilor şi intereselor comunităţii deservite privind colecţiile, indiferent de 

suport sau purtător (pe hârtie, electronic sau altfel);
* identificarea mijloacelor necesare proprii sau atrase pentru formarea şi diversificarea 

colecţiilor de bibliotecă;
* ţinerea evidenţei colecţiilor bibliotecii;
- oferirea accesului la colecţii şi la informaţii referitoare la colecţii;
- facilitarea accesului utilizatorilor al comunităţii la toate tipurile de informaţie comunitară 

de interes local sau naţional;
- oferirea diverselor resurse de informaţie;
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- dezvoltarea resurselor informaţionale;
- oferirea accesului virtual la informaţiile deţinute utilizatorilor săi;
- gestionarea informaţiei proprii şi asigurarea accesibilităţii ei,
b) asigură accesul la tehnologii informaţionale şi de comunicare, precum şi la alte 

resurse prin:
oferirea accesului la tehnologii informaţionale în scop de formare, informare şi 

comunicare (calculatoare, tablete, imprimante, copiatoare, scanere, aparate foto şi video)
asigurarea accesului gratuit la Internet;
asigurarea accesului la resurse informaţionale (baze de date, biblioteci electronice, 

cataloage etc.);
asigurarea alfabetizării digitale a populaţiei prin organizarea şi desfăşurarea, la nivel 

de comunitate, a instruirilor în utilizarea tehnologiilor informaţionale;
c) prestează servicii de bibliotecă conform necesităţilor de informare, instruire, 

cercetare, recreere şi socializare ale membrilor comunităţii, în corespundere cu prevederile legii, 
regulamentului cu privire la serviciile de bibliotecă şi ale prezentului regulament de organizare şi 
funcţionare;

d) în scopul asigurării acoperirii necesităţilor utilizatorilor săi privind serviciile de 
bibliotecă:

- evaluează periodic, dar nu mai rar decât o dată în an, necesităţile membrilor comunităţii 
prin intermediul sondajelor, interviurilor, chestionarelor sau al altor forme de colectare a 
informaţiei respective;

- creează parteneriate pentru dezvoltarea şi prestarea serviciilor de bibliotecă;
-prestează cu regularitate servicii de bibliotecă pentru satisfacerea necesităţilor

utilizatorilor;
- evaluează periodic, dar nu mai rar decât o dată în an, impactul serviciilor prestate pentru 

membrii comunităţii şi asigură aducerea la cunoştinţă publică şi promovarea rezultatelor acestei 
evaluări; -

-desfăşoară activităţi de marketing şi promovare a serviciilor bibliotecii şi a bibliotecii, în 
general;

e) promovează alfabetizarea, lectura, educaţia nonformală şi cultura informaţiei prin:
- dezvoltarea, implementarea de programe, activităţi, instruiri orientate spre dezvoltarea 

abilităţilor utilizatorilor de a: conştientiza şi a formula o necesitate informaţională; identifica şi 
aprecia sursele; localiza, accesa, organiza şi înregistra informaţia; analiza, sintetiza şi evalua 
critic informaţia; cât şi dc a evalua exactitatea şi relevanţa informaţiei găsite;

- îndrumarea utilizatorilor în accesarea şi utilizarea resurselor informaţionale;
- elaborarea şi distribuirea de ghiduri sau realizarea de mini-cursuri pentru instruirea 

utilizatorilor în domeniul accesării, utilizării, analizei documentelor de bibliotecă şi a altor resurse 
informaţionale;
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-desfăşurarea de campanii de promovare a documentelor de bibliotecă şi a altor resurse 
informaţionale, a conştientizării moştenirii culturale, a aprecierii realizărilor ştiinţifice, inovaţiilor 
şi artelor etc.;

- asigurarea platformei pentru transferul de cunoştinţe, dezvoltare culturală şi socială a 
membrilor comunităţii (organizare de concursuri de erudiţie, dezbateri, instruiri, etc.);

- susţinerea învăţării pe tot parcursul vieţii, a educaţiei nonformale şi dezvoltării personale a 
membrilor comunităţii, prin punerea la dispoziţia utilizatorilor şi comunităţii a activităţilor, 
serviciilor şi programelor de instruire formală, nonformală şi in formală, de educaţie 
permanentă/continuă specializate în diverse domenii, precum: limbi străine, stilul de viaţă 
sănătos, cunoaştere personală, dezvoltare economică, antreprenoriat, educaţie financiară, 
agricultură, educaţie mediatică sau de dezvoltare a altor abilităţi personale şi/sau profesionale, 
realizate, inclusiv în bază de parteneriat cu instituţii sau autorităţi publice, organizaţii 
neguvernamentale sau alte entităţi publice sau private;

- identificarea şi aducerea la cunoştinţă publică a oportunităţilor de instruire pentru membrii 
comunităţii;

f) contribuie la dezvoltarea unei societăţi deschise şi incluzive prin promovarea şi 
implementarea de politici informaţionale incluzive şi prin realizarea de acţiuni precum:

- organizarea şi asigurarea funcţionării de puncte de informare sau oferirea de servicii de 
informare pentru persoanele eu dizabilităţi în vederea acordării asistenţei speciale;

- asigurarea, în limita competenţelor, a condiţiilor fizice (ex. instalarea de balustrade, lifturi, 
indicatoare, creare de pante, asigurarea iluminării etc.) pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi 
în bibliotecă, cât şi deplasarea în cadrul bibliotecii;

-organizarea serviciilor mobile de transmitere persoanelor cu dizabilităţi, beneficiari de 
împrumut la domiciliu, a documentelor de bibliotecă;

-asigurarea posibilităţilor de acces al persoanelor cu dizabilităţi la tehnologiile 
informaţionale oferite de bibliotecă, la serviciile prestate şi la activităţile, evenimentele 
organizate şi desfăşurate de bibliotecă;

- antrenarea utilizatorilor cu necesităţi speciale în organizarea şi desfăşurarea diverselor 
activităţi culturale, informaţionale, educaţionale, comunitare etc.;

-asigurarea, pentru persoanele cu dizabilităţi, a posibilităţilor de acces prin intermediul 
reprezentantului legal sau al lucrătorilor sociali la documentele de bibliotecă, la colecţii, la 
serviciile de bibliotecă;

- organizarea expoziţiilor virtuale, în funcţie de capacităţile funcţionale şi tehnice;
-oferirea de facilităţi financiare persoanelor cu dizabilităţi pentru asigurarea accesului

acestora la serviciile, activităţile, evenimentele prestate sau. respectiv, desfăşurate şi organizate 
de bibliotecă contra plată;

g) promovează şi valorifică patrimoniul cultural, sprijină pluralitatea culturilor şi 
promovează istoria locală prin :
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organizarea de evenimente de lansare/prezentare, promovare de carte sau alte 
documente de bibliotecă; b) organizarea, inclusiv on-line, a expoziţiilor permanente şi/sau 
temporare de carte, artă, istorie, robotica, mecanică sau în oricare alt domeniu de interes 
comunitar;

organizarea altor evenimente şi activităţi culturale tematice de interes comunitar;
h) prelucrează şi diseminează informaţii de interes comunitar în domeniul culturii, 

artelor, educaţiei, economiei, social;
i) asigură, în comunitate, platforma pentru dezbaterea, promovarea, iar în limita 

competenţelor, şi capacităţilor -  şi pentru realizarea iniţiativelor şi activităţilor civice, 
antreprenoriale, sociale, culturale;

j) creează parteneriate pentru dezvoltarea şi implementarea diverselor programe şi 
proiecte conform necesităţilor membrilor comunităţii;

k) realizează, în condiţiile legii, operaţiuni de recuperare fizică a documentelor de 
bibliotecă împrumutate sau a contravalorii documentelor deteriorate ori nerestituite de utilizatori;

l) efectuează operaţiuni de conservare, igienă şi patologie a documentelor de 
bibliotecă, organizează activităţi de igienizare a spaţiilor bibliotecii.

11. In scopul realizării misiunii şi funcţiilor sale, biblioteca publică raională va 
răspunde cerinţelor comunităţii pe care o deserveşte.

12. Biblioteca publică raională -  are următoarele atribuţii specifice:
1) oferă acces la documente pentru populaţia din raion;
2) oferă acces la cultură şi la spaţiul informaţional;
3) deţine şi dezvoltă colecţii;
4) oferă accesul la colecţiile deţinute;
5) îndrumă utilizatorii şi contribuie la crearea abilităţilor de căutare independentă a 

informaţiei;
6) prelucrează informaţiile de interes local;
7) asigură crearea de raporturi directe de cooperare cu serviciile publice locale;
8) oferă servicii de informare instituţiilor, organizaţiilor şi companiilor locale;
9) prestează servicii de bibliotecă conform necesităţilor comunităţii în diverse domenii, 

aşa precum economic, educaţional, antreprenorial, civic;
10) organizează o reţea de voluntari şi alţi susţinători ai bibliotecii;
11) organizează evenimente şi servicii culturale;
12) prelucrează şi gestionează informaţii regionale;
13) oferă servicii interbibliotecare eficiente;
14) îndeplineşte rolul de centru biblioteconomie teritorial;
15) asigură cooperarea şi relaţionarea cu serviciile culturale regionale.
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