
Regulament de organizare şi funcţionare Biblioteca Publică Raională Leova

Formarea continuă se realizează în cadrul centrelor de formare profesională continuă, 
centrelor biblioteconomice, centrelor regionale şi naţionale de excelenţă profesională sau în 
cooperare cu alţi parteneri de dezvoltare ai bibliotecii.

Funcţionarea bibliotecii publice raionale.

31. Biblioteca publică îşi desfăşoară activitatea în baza strategiei de dezvoltare şi a 
planuiui/planurilor de acţiuni cu privire la implementarea strategiei, cât şi a planurilor 
operaţionale.

32. Strategia de dezvoltare stabileşte direcţiile de activitate şi dezvoltare a bibliotecii, se 
aprobă, de regulă, pentru o perioadă de la 3 la 5 ani şi se află în concordanţă cu strategiile 
naţionale în domeniul biblioteconomie, cu profilul şi necesităţile comunităţii, care se determină 
prin sondaje, interviuri, focus grupuri şi alte activităţi desfăşurate de bibliotecă în acest sens.

Planul operaţional vizează activitatea bibliotecii pentru o perioadă de un an şi se aprobă 
până la 1 decembrie a anului în curs, pentru următorul an de activitate.

Strategia de dezvoltare şi planul/planurile de acţiuni cu privire la implementarea strategiei, 
cât şi planurile operaţionale se aprobă de către directorul bibliotecii.

33. Directorul bibliotecii publice raionale prezintă în formă electronică, Direcţiei Cultură 
Turism Tineret şi Sport anual, până în data de 3! ianuarie a anului în curs, un raport narativ 
despre activitatea bibliotecii în anul precedent. Raportul este public şi se aduce la cunoştinţa 
comunităţii prin publicare pe pagina web oficială a bibliotecii sau a Direcţiei Cultură Turism 
Tineret şi Sport. Pentru aducerea la cunoştinţă publică a raportului de activitate al bibliotecii, 
directorul şi/sau Direcţia Cultură Turism Tinerel şi Sport poate organiza prezentarea raportului în 
cadrul unui eveniment public.

34. Directorul bibliotecii publice asigură, trimestrial şi anual, analiza şi raportarea privind 
activitatea bibliotecii.

Raportarea trimestrială privind activitatea bibliotecii publice se realizează în modul şi în 
forma solicitată de Direcţia Cultură, Turism, Tineret şi Sport.

Raportarea anuală privind activitatea bibliotecii publice se realizează prin întocmirea 
raportului de activitate a bibliotecii în anul de referinţă.

Raportul de activitate aprobat de directorul bibliotecii se prezintă online, anual, până la 31 
ianuarie a anului în curs, pentru anul precedent. Direcţiei Cultură Turism Tineret şi Sport, 
Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Consiliului Raional Leova şi centrului 
biblioteconomie teritorial sau departamental.

Raportul anual de activitate conţine în mod obligatoriu partea statistică şi partea analitică. 
Partea analitică prezintă evaluarea şi analiza datelor statistice prin raportarea la indicatorii de 
impact.
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Elaborarea raportului de activitate trebuie să se realizeze în baza datelor statistice care 
reflectă impactul serviciilor prestate de bibliotecă şi al activităţilor acesteia clin perspectiva 
oferirii accesului la informaţie, a tehnologiilor informaţionale utilizate şi puse la dispoziţia 
utilizatorilor, a instruirilor şi serviciilor prestate utilizatorilor, cât şi din cea a realizării altor 
funcţii ale bibliotecii.

35. Activitatea bibliotecii publice raionale se finanţează din bugetul său aprobat, cât şi din 
surse externe neinterzise de lege.

Bugetul bibliotecii publice raionale este parte componentă a bugetului Direcţiei Cultură 
Turism Tineret şi Sport şi se reflectă separat în acesta.

Sursele de finanţare a bibliotecii publice se constituie din:
a) venituri prevăzute de bugetul bibliotecii;
b) venituri colectate de bibliotecă.

36. La elaborarea proiectului bugetului bibliotecii publice raionale se ţine cont de 
priorităţile strategiei de dezvoltare a bibliotecii sau, respectiv, ale planului operaţional, precum şi 
de necesităţile de întreţinere tehnico-materială a bibliotecii.

Alocarea mijloacelor financiare pentru întreţinerea tehnico-materială a bibliotecii publice 
raionale se face cu luarea în consideraţie a faptului că, spaţiile bibliotecilor publice raionale 
trebuie să fie accesibile tuturor utilizatorilor, dotate cu mobilier potrivit activităţilor şi serviciilor 
prestate de bibliotecă, cu sistem de iluminare corespunzător, cu sistem de încălzire şi cu sistem de 
semnalizare antiincendiară.

37. Alocarea mijloacelor financiare anuale destinate formării profesionale continue a 
personalului de specialitate al bibliotecii publice se face cu respectarea prevederilor art. 213 alin. 
(3) din Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003.

38. Biblioteca publică raională poate colecta venituri extrabugetare din activităţi de 
fundraising, donaţii, sponsorizări, prestarea serviciilor contra plată şi alte surse legale de venituri, 
în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

39. Finanţarea bibliotecii publice raională se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 160 
din 20.07.2017 cu privire la biblioteci, legislaţiei cu privire la finanţele publice şi responsabilităţii 
bugetar-fiscale, cu privire la finanţele publice locale, precum şi a altor prevederi normative 
conexe.

40. în vederea implementării programelor de dezvoltare, realizării de proiecte de 
cooperare internaţională, participării la accesarea de asistenţă externă pentru dezvoltarea proprie, 
prestării serviciilor de bibliotecă, organizării şi desfăşurării activităţilor sale, dezvoltării
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profesionale continue, biblioteca publică realizează raporturi de cooperare naţională şi 
internaţională în conformitate cu prevederile cadrului normativ privind bibliotecile şi cadrul 
normativ conex relevant acestor forme de cooperare.

Biblioteca publică raională poate dezvolta parteneriate atât în bază de acorduri scrise, cât şi 
în afara unor documente exprese de cooperare.

Secretarul Consiliului raional Elena Copoţ



N O T A  IN F O R M A T IV A

La proiectul de decizie nr. din 03.06.2020

„ Cu privire la aprobarea regulamentului -  cadru de organizare şi funcţionare a 
Bibliotecii Publice Raionale „ Valeriu M atei” or. Leova”

1.Denumirea autorului şi după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului. 
Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urm ărite prin 
implimentarea noilor reglementări

Autorul proiectului de decizie este DCTTS a Consiliului raional Leova la 
solicitarea BPR

In temeiul prevederilor art.6, alin.(4), art. 17,alin.(2), lit.d),alin.(3),lit.a), din Legea 
nr. 160 din 20.07.2017 cu privire la biblioteci/ Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2017, nr. 301-315, art.529) şi în baza demersului înaintat de DCTTS Leova nr.29 din 
20.05.2021 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Bibliotecii Publice Raionale ,, Valeriu Matei” or. Leova.

2. Principalele prevederi ale proiectului „ Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Bibliotecii Publice Raionale „Valeriu M atei”

Prezentul proiect de decizie, este solicitat de către Direcţia Cultură, Turism, Tineret 
şi Sport a Consiliului raional Leova, pentru aprobarea Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Bibliotecii Publice Raionale „Valeriu Matei” în temeiul prevederilor 
art.6,atr. 17 al Legii nr. 160 cu privire la biblioteci.

3. Fundam entarea economico-financiară H.G. nr.!552 din 04.02.2002

Implimentarea prezentului proiect de decizie nu presupune cheltuieli financiare 
suplimentare din bugetul raional.

4. Modul de încorporare a acţiunii în cadrul normativ în vigoare

Proiectul de decizie necesită aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Bibliotecii Publice Raionale „Valeriu Matei”
5. Avizarea şi consolidarea publică a proiectului

în scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa deciziei a fost 
plasat pe pagina web a Consiliului raional.

Şef DCTTS Leova Tatiana SAMOILENCO


