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Capitolul I. DISPOZIȚII GENERALE
1. Prezentul Regulament stabilește misiunea, funcțiile, atribuțiile, drepturile,
structura și organizarea activității Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă”.
2. Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” este instituție publică bugetară
fondată de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și are statut de persoană
juridică.
3. Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”, denumită în continuare
Biblioteca, își desfășoară activitatea conform principiilor stipulate în Legea nr.
160/2017 cu privire la biblioteci.
4. Biblioteca își desfășoară activitatea în baza legilor, hotărârilor Guvernului,
ordinelor și dispozițiilor Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, altor acte de
reglementare și normative în vigoare care vizează domeniile de activitate a
bibliotecilor, Statutului Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă” și
prezentului regulament.
Capitolul II
MISIUNEA, FUNCȚIILE, ATRIBUȚIILE ȘI DREPTURILE
BIBLIOTECII NAȚIONALE PENTRU COPII „ION CREANGĂ”
5. Biblioteca are misiunea de a contribui, prin oferirea accesului la resurse
informaționale, servicii și programe inovative, tehnologii moderne, la dezvoltarea
intelectuală, emoțională și socială a copiilor și adolescenților, la stimularea bucuriei
lor de a citi, a descoperi, învăța și recrea.
6. Biblioteca are următoarele funcții:
a) promovarea dezvoltării unei societăți deschise și incluzive;
b) oferirea accesului la informație, tehnologii informaționale și alte resurse pentru
copii și adolescenți, părinți, cadre didactice, cercetători, oameni de creație și alte
categorii de utilizatori;;
c) valorificarea patrimoniului cultural național și sprijinirea pluralității culturilor;
d) promovarea alfabetizării și culturii informației, lecturii și educației nonformale;
e) oferirea unei platforme pentru comunicare, dezbateri, activități civice, exprimare
culturală, dezvoltare creativă;
f) contribuirea, prin mijloace specifice, la procesul de instruire, formare și cercetare;
g) crearea, dezvoltarea, promovarea colecțiilor, inclusiv digitale, de documente de
bibliotecă;
h) prestarea serviciilor conform necesităților utilizatorilor.
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7. Biblioteca își îndeplinește funcțiile, exercitând următoarele atribuții:
1) Asigură accesul la informație prin:
a) constituirea, dezvoltarea și valorificarea unei colecții reprezentative de documente
de bibliotecă pentru copii și adolescenți, de diverse tipuri și pe diverse suporturi,
inclusiv în format digital, editate în țară și peste hotarele Republicii Moldova;
b) evaluarea necesităților și intereselor comunității deservite în ce privește resursele
informaționale oferite de bibliotecă;
c) identificarea mijloacelor necesare proprii sau atrase pentru diversificarea
resurselor informaționale ale Bibliotecii;
d) oferirea accesului la diverse resurse informaționale, inclusiv online;
e) realizarea procedurilor de gestionare a colecției de bibliotecă;
f) realizarea operațiunilor de catalogare și indexare a documentelor de bibliotecă;
g) participarea la crearea catalogului național colectiv partajat;
h) dezvoltarea resurselor informaționale, inclusiv a bazelor de date proprii;
i) contribuie la crearea, dezvoltarea și actualizarea bazelor de date naționale;
j) achiziționarea bazelor de date;
k) oferirea serviciilor în cadrul Sistemului Național de Împrumut Interbibliotecar;
l) constituie, organizează și redistribuie colecția de schimb/rezervă;
m) facilitarea accesului membrilor comunității la informația comunitară de interes
național;
2) Asigură accesul la tehnologii informaționale și de comunicare, precum și la alte
resurse prin:
a) oferirea accesului la tehnologii informaționale în scop de informare, formare și
comunicare (calculatoare, tablete, imprimante, copiatoare, scanere, table interactive,
aparate foto și video, soft-uri, aplicații etc.);
b) asigurarea accesului gratuit la Internet, inclusiv Wi-Fi;
c) asigurarea alfabetizării digitale a populației prin organizarea și desfășurarea
activităților de instruire în utilizarea tehnologiilor informaționale;
3) Prestează servicii de bibliotecă conform necesităților de lectură, informare,
instruire, dezvoltare, recreere și socializare ale membrilor comunității prin:
a) evaluarea periodică, dar nu mai rar decât o dată în an, a necesităților membrilor
comunității prin intermediul sondajelor, interviurilor, chestionarelor sau altor forme
de colectare a informației respective;
b) exercitarea rolului de centru de excelență în dezvoltarea și prestarea serviciilor
inovative de bibliotecă, inclusiv a celor bazate pe tehnologii informaționale, pentru
copii și adolescenți;
c) desfășurarea programelor și proiectelor de promovare a lecturii, alfabetizării, de
loisir pentru copii și adolescenți la nivel național și internațional;
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d) desfășurarea de campanii de promovare a documentelor de bibliotecă și a altor
resurse informaționale, a conștientizării moștenirii culturale, a aprecierii realizărilor
științifice, inovațiilor și artelor etc.;
e) prestarea cu regularitate a serviciilor de bibliotecă pentru satisfacerea necesităților
utilizatorilor conform anexei nr. 3;
f) crearea parteneriatelor pentru dezvoltarea și prestarea serviciilor de bibliotecă
programelor și proiectelor;
g) evaluarea periodică, dar nu mai rar decât o dată în an, a impactului serviciilor
prestate pentru membrii comunității, aducerea la cunoștință publică și promovarea
rezultatelor acestei evaluări;
h) desfășurarea activităților de marketing și promovare a serviciilor bibliotecii și a
bibliotecii în general;
4) Promovează educația nonformală și cultura informației prin:
a) dezvoltarea, implementarea de programe, activități, instruiri orientate spre
dezvoltarea abilităților de a conștientiza și a formula o necesitate informațională, a
identifica și aprecia sursele; a localiza, accesa, organiza și înregistra informația, a
analiza, sintetiza și evalua critic informația și de a evalua exactitatea și relevanța
informației găsite;
b) îndrumarea utilizatorilor în accesarea și utilizarea resurselor informaționale
electronice;
c) elaborarea și distribuirea de ghiduri pentru instruirea utilizatorilor în domeniul
accesării, utilizării, analizei documentelor de bibliotecă și a altor resurse
informaționale;
d) asigurarea platformei pentru transferul de cunoștințe, dezvoltare culturală și
socială a membrilor comunității;
e) susținerea învățării pe tot parcursul vieții și dezvoltării personale a membrilor
comunității prin activități, servicii și programe de instruire formală, nonformală și
informală în domenii precum: sănătate, educație economică și financiară, cunoaștere
personală, ecologie, artă, creație literară și altele, inclusiv în bază de parteneriat cu
instituții sau autorități publice, organizații necomerciale sau alte entități publice sau
private;
f) identificarea și aducerea la cunoștință publică a oportunităților de instruire pentru
membrii comunității;
5) Contribuie la dezvoltarea unei societăți deschise și incluzive prin:
a) promovarea și implementarea politicilor informaționale incluzive;
b) oferirea de servicii de informare persoanelor cu dizabilități în vederea acordării
asistenței speciale;
c) asigurarea condițiilor fizice pentru accesul persoanelor cu dizabilități în
Bibliotecă;
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d) organizarea serviciilor mobile de împrumut al documentelor la domiciliu pentru
utilizatorii cu dizabilități;
e) asigurarea posibilităților de acces al persoanelor cu dizabilități la tehnologiile
informaționale oferite de Bibliotecă, la serviciile prestate și la activitățile,
evenimentele organizate;
f) antrenarea utilizatorilor cu necesități speciale în organizarea și desfășurarea
diverselor activități culturale, informaționale, educaționale, comunitare etc.;
g) asigurarea pentru persoanele cu dizabilități a posibilităților de acces prin
intermediul reprezentantului legal sau al lucrătorilor sociali la documentele de
bibliotecă, la resursele informaționale, la serviciile de bibliotecă;
h) organizarea expozițiilor virtuale;
i) oferirea de facilități financiare persoanelor cu dizabilități pentru asigurarea
accesului acestora la serviciile, activitățile, evenimentele prestate sau desfășurate și
organizate de Bibliotecă contra plată;
6) Promovează și valorifică patrimoniul cultural, sprijină pluralitatea culturilor
prin:
a) organizarea, dezvoltarea, conservarea și valorificarea depozitului legal al
documentelor de bibliotecă destinate copiilor și adolescenților tipărite pe teritoriul
Republicii Moldova;
b) efectuarea operațiunilor de conservare, restaurare, igienă și patologie a
documentelor de bibliotecă;
c) realizarea, conform legii, operațiunilor de recuperare fizică a documentelor de
bibliotecă;
d) exercitarea rolului de centru de informare și cercetare în domeniul cărții pentru
copii și adolescenți, al pedagogiei și sociologiei lecturii;
e) organizarea de evenimente de lansare și prezentare, promovare de carte sau alte
documente de bibliotecă;
f) organizarea, inclusiv online, a expozițiilor permanente sau temporare de carte,
artă, istorie sau alte domenii de interes pentru comunitate;
g) organizarea altor evenimente și activități culturale tematice de interes comunitar;
7) Contribuie la dezvoltarea bibliotecilor ce oferă servicii copiilor și adolescenților
prin:
a) exercitarea rolului de centru biblioteconomic național pentru toate bibliotecile
care oferă servicii copiilor și adolescenților;
b) participarea la elaborarea documentelor legislative, strategiilor și politicilor
biblioteconomice, documentelor de reglementare și normative privind activitatea
bibliotecilor;
c) elaborarea documentelor strategice privind politica de stat în domeniul cărţii şi
lecturii pentru copii şi adolescenţi;
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d) elaborarea serviciilor şi produselor de conţinut în biblioteconomie, lucrări de
caracter metodologic, bibliografic, informaţional privind activitatea bibliotecilor ce
servesc copii și adolescenții;
e) identificarea, valorificarea şi promovarea experienţei inovaţionale a bibliotecilor
ce servesc copii și adoelscenții;
f) realizarea studiilor şi cercetărilor specifice activităţii bibliotecare;
g) organizarea concursurilor şi altor activităţi de nivel naţional pentru
copii/adolescenți în vederea orientării, aprofundării şi cultivării lecturii;
h) organizarea/participarea la activităţi ştiinţifice şi culturale, acţiuni de promovare
a biblioteconomiei la nivel naţional şi internaţional (conferinţe, simpozioane,
sesiuni, seminare etc.);
i) exercitarea rolului de centru de formare profesională continuă pentru bibliotecarii
care servesc copii din bibliotecile publice teritoriale și bibliotecile din instituțiile de
învățământ;
j) analiza necesităţilor de formare profesională continuă a personalului de bibliotecă,
implicat în servirea copiilor și adolescenților;
k) participarea la dezvoltarea şi livrarea programelor de formare profesională
continuă a bibliotecarilor;
l) coordonarea metodologică a activității tuturor bibliotecilor ce servesc copii,
indiferent de apartenenţa departamentală;
m) realizarea sintezei și analizei asupra situațiilor statistice, activități de advocacy
privind funcționarea bibliotecilor publice, care servesc utilizatorii copii;
n) colaborarea la nivel internațional în scopul promovării cărții pentru copii și
adolescenți din Republica Moldova și în alte direcții de activitate.
8. În realizarea funcțiilor și atribuțiilor, Biblioteca are următoarele drepturi:
1) să achiziționeze baze de date pentru asigurarea accesului la informație, inclusiv
la distanță;
2) să desfășoare activități de marketing și promovare a serviciilor prestate și a
Bibliotecii în general;
3) să efectueze și să participe la realizarea de studii și cercetări în domeniul
biblioteconomiei și științei informării; sociologiei lecturii;
4) să prezinte, în cadrul consultărilor publice, opinii și propuneri la proiecte de acte
normative referitoare la organizarea și funcționarea bibliotecii publice sau la
domeniile ei de activitate;
5) să participe la constituirea de reuniuni, asociații profesionale;
6) să realizeze activități de advocacy în sprijinul Bibliotecii, bibliotecilor publice,
bibliotecarilor;
7) să obțină și să utilizeze surse suplimentare de venituri în vederea dezvoltării
serviciilor de bibliotecă, realizării unor programe și proiecte, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
6

BNC
„Ion Creangă”

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
A BIBLIOTECII NAȚIONALE PENTRU COPII „ION CREANGĂ”

Pagini 7/19

8) să dezvolte relații de cooperare cu alte biblioteci sau instituții culturale, organizații
necomerciale din țară și străinătate, inclusiv să încheie acorduri de colaborare sau de
parteneriat;
9) să participe la reuniuni internaționale de specialitate;
10) să fie membru al asociațiilor naționale și internaționale profesionale, achitând
cotizațiile și taxele aferente.
9. Biblioteca asigură prezența sa în mediul online prin deținerea și utilizarea paginii
web www.bncreanga.md, crearea și întreținerea blogurilor, prin prezența pe diverse
rețele sociale, prin prestarea, în măsura posibilităților, a serviciilor în regim online.
10. Biblioteca poate avea și alte atribuții stabilite prin legi și alte acte normative.

Capitolul III
ORGANIZAREA ȘI ACTIVITATEA BIBLIOTECII
NAȚIONALE PENTRU COPII „ION CREANGĂ”
Secțiunea 1-a
Conducerea Bibliotecii
11. Conducerea Bibliotecii este exercitată de directorul general, care este angajat în
funcție prin concurs, în baza criteriilor de competență profesională și managerială,
și eliberat din funcție de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
12. Directorul general are următoarele atribuții:
1) privind aspecte administrative:
a) realizează conducerea executivă a Bibliotecii, în conformitate cu legislația în
vigoare, hotărârile organelor ierarhic superioare, documentele de reglementare și
normative în domeniu, Statutul și Regulamentul de organizare și funcționare a
Bibliotecii;
b) este președinte al Consiliului de administrație, numește membrii acestuia și
participă cu drept de vot la lucrările acestuia;
c) emite ordine în mod unipersonal și în limitele competențelor sale, asigurând
controlul executării acestora;
d) elaborează propuneri cu privire la Regulamentul de organizare și funcționare,
structura și efectivul-limită ale Bibliotecii;
e) elaborează și aprobă anual schema de încadrare a Bibliotecii în limitele fondului
de retribuire a muncii și ale efectivului-limită stabilit, după coordonarea cu
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;
f) stabilește domeniile de activitate ale directorilor adjuncți;
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g) asigură elaborarea și aprobă regulamentele de organizare și funcționare a
subdiviziunilor structurale, fișele de post ale angajaților Bibliotecii;
h) angajează, modifică, suspendă și încetează raporturile de muncă ale personalului
Bibliotecii conform prevederilor legale;
i) acordă stimulări și aplică sancțiuni disciplinare conform legii;
j) asigură un climat de comunicare și încurajare a inițiativei, negociază și conciliază
situațiile conflictuale apărute în relațiile interpersonale;
k) monitorizează implementarea programelor de formare profesională continuă a
personalului Bibliotecii;
l) asigură respectarea prevederilor Codului muncii, Contractului colectiv de muncă,
normelor de muncă, legislației cu privire la securitatea și sănătatea în muncă, altor
documente ce reglementează relațiile de muncă;
m) asigură realizarea activităților de prevenire a incendiilor;
n) organizează și implementează sistemul de management financiar și controlul
intern și poartă răspundere managerială pentru administrarea bugetului Bibliotecii și
a patrimoniului public aflat în gestiune;
o) elaborează, în colaborare cu Consiliul de administrație, și propune spre aprobare
autorității competente proiectul de buget al Bibliotecii;
p) gestionează, organizează și implementează sistemul de management și control
intern;
q) prezintă anual, în termenul stabilit, raportul de activitate analitic și raportul
statistic al Bibliotecii;
r) asigură respectarea legislației cu privire la transparența decizională în activitatea
Bibliotecii;
s) asigură examinarea și rezolvarea sesizărilor, reclamațiilor venite în adresa
Bibliotecii.
2) privind activitatea internă a bibliotecii:
a) determină obiectivele și direcțiile strategice de activitate ale Bibliotecii și
stabilește căile de realizare a acestora;
b) asigură elaborarea strategiilor, programelor de activitate ale Bibliotecii și le
aprobă;
c) aprobă rapoartele de activitate ale Bibliotecii;
d) asigură, monitorizează și poartă responsabilitate pentru realizarea strategiei de
dezvoltare a Bibliotecii, implementarea planului de acțiuni pentru executarea
strategiei și a planului operațional anual, precum și a altor planuri de activitate a
Bibliotecii;
e) realizează evaluări periodice ale activității Bibliotecii, inclusiv ale progreselor
realizării strategiei de dezvoltare ale acesteia, implementării planului de acțiuni
pentru executarea strategiei și ale implementării planului operațional anual și a altor
politici, planuri de activitate ale Bibliotecii;
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f) asigură sistemul de management al proceselor de evaluare a gradului de satisfacție
a utilizatorilor față de serviciile prestate de Bibliotecă, a managementului, a
atitudinii personalului față de utilizatori, a tendințelor de modernizare, a imaginii
Bibliotecii în comunitate.
3) privind activitatea externă a bibliotecii:
a) expune opinii și semnează avize cu privire la proiecte de acte normative, elaborate
de autoritățile competente, referitoare la organizarea și funcționarea Bibliotecii sau
la domeniile ei de activitate;
b) asigură elaborarea și prezintă spre examinare Ministerului Educației, Culturii și
Cercetării sau, după caz, altor instituții competente, proiecte de acte normative
referitoare la activitatea Bibliotecii sau la domeniile ei de activitate;
c) reprezintă Biblioteca, fără un mandat special, în relațiile cu autoritățile
administrației publice centrale și locale, cu reprezentanții societății civile și ai
comunității, cu persoane fizice și juridice din Republica Moldova și din străinătate;
d) negociază și semnează acorduri de cooperare cu alte entități publice sau private,
naționale sau internaționale;
e) inițiază noi parteneriate ale Bibliotecii, fortifică parteneriatele existente și asigură
durabilitatea acestora;
f) cooperează cu mass-media în vederea promovării serviciilor Bibliotecii și
informării populației.
4) exercită și alte atribuții conform legislației.
13. În cazul lipsei directorului general sau a imposibilității exercitării atribuțiilor de
către directorul general, acestea se exercită de către unul dintre directorii adjuncți ai
Bibliotecii.
14. Directorii adjuncți sunt parte a personalului de conducere a Bibliotecii și sunt
angajați în funcție prin concurs, în baza criteriilor de competență profesională, și
eliberat din funcție de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
Directorii adjuncți se subordonează direct directorului general al Bibliotecii.
15. Directorii adjuncți au următoarele atribuții de bază:
1) realizează legăturile funcționale dintre conducerea Bibliotecii și personalul de
specialitate, precum și dintre subdiviziuni;
2) acordă suport directorului la determinarea obiectivelor și direcțiilor strategice de
activitate ale Bibliotecii;
3) participă la elaborarea programelor și rapoartelor de activitate ale Bibliotecii;
4) coordonează, monitorizează și evaluează modul de realizare a obiectivelor și
direcțiilor strategice de activitate ale Bibliotecii;
5) asigură managementul de calitate al serviciilor și activităților Bibliotecii;
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6) coordonează activitatea subdiviziunilor din sfera de competență în vederea
realizării obiectivelor și a direcțiilor strategice de activitate a Bibliotecii;
7) în temeiul delegării de către directorul general, reprezintă Biblioteca în relațiile
cu autoritățile administrației publice centrale și locale, cu alte autorități publice, cu
reprezentanții societății civile, cu persoane fizice și juridice din Republica Moldova
și din străinătate;
8) propune inițierea proiectelor de acte normative sau administrative în domeniile
de activitate ale bibliotecii, în conformitate cu obiectivele și direcțiile strategice
stabilite de directorul general;
9) asigură avizarea proiectelor de acte normative conexe domeniilor de activitate ale
Bibliotecii, elaborate de alte autorități publice;
10) exercită și alte atribuții stabilite de prezentul regulament, în fișa postului sau
delegate de directorul general.
16. Domeniile de activitate, de care sunt responsabili directorii adjuncți, se stabilesc
prin ordinul directorului general.
17. În cazul imposibilității îndeplinirii atribuțiilor de către directorii adjuncți,
împuternicirile acestora se exercită de către directorul general sau de către un angajat
al Bibliotecii cu funcție superioară din cadrul personalului de specialitate, desemnat
prin ordinul directorului general.
18. Competențele, atribuțiile și responsabilitățile șefilor de secții sunt stabilite prin
fișa postului.
Secțiunea a 2-a
Structura și personalul Instituției
19. În cadrul Bibliotecii funcționează următoarele organe administrative și
consultative: Consiliul de administrație, Consiliul științific, consiliile și comisiile
specializate pe domenii.
20. Consiliul de administrație, care are rol consultativ în probleme de conducere și
administrare curentă și operativă a Bibliotecii, își desfășoară activitatea în baza
prezentului regulament.
Consiliul de administrație se constituie prin ordinul directorului general din 5-7
membri desemnați de directorul general al Bibliotecii.
În calitate de membri ai consiliului de administrație pot fi desemnați directorii
adjuncți, contabilul-șef, specialistul principal responsabil pentru resurse umane,
președintele comitetului sindical, angajați din cadrul personalului de specialitate din
Bibliotecă, reprezentanți ai societății civile și ai comunității, în bază de
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profesionalism și integritate. Directorul general este membru din oficiu al consiliului
de administrație și conduce activitatea acestuia.
21. Consiliul de administrație are următoarele atribuții:
1) dezbate proiectele strategiei de dezvoltare a Bibliotecii, planului de acțiuni pentru
executarea strategiei, planului operațional anual și ale altor planuri de activitate a
Bibliotecii, precum și acțiunile necesare pentru implementarea acestora;
2) analizează periodic stadiul realizării programele de activitate și propune acțiuni
de remediere a neajunsurilor;
3) dezbate proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli, situațiile financiare
trimestriale și anuale;
4) examinează politica și planurile de promovare a Bibliotecii;
5) dezbate propunerile de modificare a regulamentului de organizare și funcționare
a Bibliotecii;
6) examinează schema de încadrare a Bibliotecii;
7) examinează proiectele de acte normative conexe organizării și funcționării
Bibliotecii și domeniilor ei de activitate;
8) analizează gestionarea bunurilor materiale, cauzele deficiențelor constatate de
organele de control și propune măsuri de remediere în termenele stabilite;
9) analizează propunerile de tarife pentru serviciile oferite contra plată de Bibliotecă;
10) analizează scăderea din gestiune a valorilor materiale lipsă la inventarierile
anuale și la verificările periodice de gestiune în condițiile prevăzute de lege;
11) examinează proiectele de amenajări, extinderi, reparații capitale ale localurilor
și instalațiilor, precum și rapoartele comisiei de recepție;
12) analizează propunerile de achiziționare de materiale consumabile, aparatură,
echipamente IT, software și servicii necesare asigurării activității Bibliotecii;
13) analizează propunerile de sponsorizări, donații sau alte forme de susținere
materială și/sau financiară a activității Bibliotecii;
14) examinează criteriile pentru acordarea stimulărilor personalului Bibliotecii,
potrivit legii, precum și rezultatele evaluării personalului;
15) analizează rapoarte de activitate ale consiliilor și comisiilor de specialitate;
16) dezbate orice problemă administrativă apărută în activitatea curentă a
Bibliotecii.
22. Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în următoarele condiții:
1) se reunește lunar în ședințe ordinare sau după necesitate în ședințe extraordinare;
2) se convoacă de către directorul general sau la propunerea a cel puțin doi membri;
3) ordinea de zi a ședințelor se elaborează de către directorul general, iar în lipsa
acestuia de către unul din directorii adjuncți, inclusiv în baza propunerilor membrilor
Consiliului de administrație;
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4) ședințele se conduc de directorul general, iar în lipsa acestuia de către unul din
directorii adjuncți desemnat de directorul general;
5) ședințele se desfășoară cu prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor;
6) adoptă hotărâri consultative cu votul a cel puțin două treimi din membrii
desemnați;
7) lucrările de secretariat ale Consiliului de administrație se asigură de un angajat al
Bibliotecii, desemnat de directorul general, care nu are drept de vot la adoptarea
hotărârilor consiliului;
8) desfășurarea fiecărei ședințe se consemnează într-un proces verbal, care conține:
data desfășurării ședinței, numele și prenumele președintelui ședinței, ale membrilor
și secretarului Consiliului de administrație care au participat la ședință, ordinea de
zi, declarațiile participanților la ședință, hotărârile aprobate în cadrul ședinței și
numărul de voturi cu care au fost adoptate, semnăturile directorului general,
membrilor prezenți și secretarului.
23. Consiliul științific al Bibliotecii coordonează activitatea de cercetare, inovare și
transfer tehnologic, oferind sprijin administrativ și metodologic personalului de
specialitate, estimează rezultatele acestei activități.
Consiliul științific activează în baza propriului regulament de organizare și
funcționare, aprobat de către directorul general.
24. În cadrul Bibliotecii activează, cu rol consultativ, diverse consilii și comisii
specializate, înființate de directorul general (Consiliul redacțional, Comisia pentru
achiziții, Comisia de marketing ș.a.).
Comisiile și consiliile specializate activează în baza propriilor regulamente de
organizare și funcționare aprobate de către directorul general.
25. Efectivul-limită și schema de încadrare ale Bibliotecii se aprobă de Ministerul
Educației, Culturii și Cercetării.
26. Se încurajează angajarea în Bibliotecă a persoanelor cu dizabilități conform
pregătirii lor profesionale și a capacității lor de muncă, atestate prin certificatul de
încadrare în grad de dizabilitate și conform recomandărilor conținute în programul
individual de reabilitare și incluziune socială, emis de Consiliul Național pentru
Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă sau structurile sale teritoriale.
27. Directorul general și directorii adjuncți asigură participarea personalului
Bibliotecii la activități de formare continuă.
Formarea continuă a personalului de specialitate din Bibliotecă se asigură în limita
alocațiilor bugetare și din veniturile colectate de Bibliotecă.
12
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Formarea continuă se realizează în cadrul centrelor de formare profesională
continuă, a centrelor biblioteconomice sau în cooperare cu parteneri de dezvoltare
ai Bibliotecii.
28. Personalul de conducere și personalul de specialitate din Bibliotecă își
desfășoară activitatea în conformitate cu normele de conduită profesională prevăzute
de Codul deontologic al bibliotecarului, aprobat de Consiliul Biblioteconomic
Național.
29. Trimestrial se efectuează evaluarea performanțelor profesionale ale personalului
Bibliotecii în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de stabilire a
sporului pentru performanță personalului din Biblioteca Națională pentru Copii „Ion
Creangă”.
30. Personalul de specialitate poate obține categorie de calificare în conformitate cu
Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de
specialitate din biblioteci, aprobat de prin Ordinul nr. 17 din 05.02.2015 cu
modificările ulterioare.
31. Structura și organigrama Bibliotecii se aprobă de Ministerul Educației, Culturii
și Cercetării și poate fi actualizată anual (anexele nr. 1 și 2).
32. Atribuțiile secțiilor sunt reflectate în regulamentele de organizare și funcționare
a secțiilor, aprobate de directorul general al Bibliotecii.
Pentru a facilita accesul populației la resursele și serviciile Bibliotecii aceasta poate
avea filiale și bibliotecă mobilă.
Secțiunea a 3-a
Funcționarea Instituției
33. Biblioteca își desfășoară activitatea în baza strategiei de dezvoltare și a planului
de acțiuni cu privire la implementarea strategiei, a programelor operaționale.
34. Strategia de dezvoltare stabilește direcțiile de activitate și dezvoltare a Bibliotecii
și se aprobă de către directorul general al Bibliotecii pentru o perioadă de 3-5 ani.
35. Planul operațional vizează activitatea Bibliotecii pentru o perioadă de un an și se
aprobă de către directorul general până la 1 decembrie a anului în curs, pentru
următorul an de activitate.
13
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36. Directorul general trimestrial și anual analizează și raportează Ministerului
Educației, Culturii și Cercetării privind activitatea Bibliotecii.
37. Raportarea anuală privind activitatea Bibliotecii se realizează prin raportul
narativ anual, care conține partea statistică și partea analitică.
Raportul anual se aprobă de directorul general al Bibliotecii și se prezintă
Ministerului Educației, Culturii și Cercetării până la data de 31 ianuarie a anului în
curs pentru activitatea în anul precedent.
Raportul narativ anual este public și se aduce la cunoștința comunității prin publicare
pe pagina web oficială a Bibliotecii.
Raportarea trimestrială privind activitatea Bibliotecii se realizează în modul și în
forma solicitată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
38. Fiecare secție elaborează programe anuale și rapoarte anuale, semestriale și
trimestriale, care se prezintă directorilor adjuncți.
39. Biblioteca se finanțează din bugetul de stat și din surse externe neinterzise de
lege.
Sursele de finanțare ale Bibliotecii se constituie din:
a) venituri prevăzute de bugetul Bibliotecii;
b) venituri colectate de bibliotecă.
40. La elaborarea proiectului bugetului Bibliotecii se ține cont de prioritățile
strategice de dezvoltare și planul operațional, precum și de necesitățile de întreținere
tehnico-materială a Bibliotecii.
Alocarea mijloacelor financiare pentru întreținerea tehnico-materială a Bibliotecii
are loc ținând cont de faptul că, spațiile Bibliotecile trebuie să fie accesibile tuturor
utilizatorilor, să fie dotate cu mobilier potrivit activităților și serviciilor prestate de
bibliotecă, să posede un sistem de iluminare corespunzător, un sistem de încălzire și
un sistem de semnalizare antiincendiară.
41.Alocarea mijloacelor financiare anuale destinate formării profesionale continue
a personalului de specialitate al Instituției se face cu respectarea prevederilor art. 213
alin. (3) din Codul muncii nr. 154/2003.
42. Biblioteca poate colecta venituri extrabugetare din activități de fundraising,
donații, sponsorizări, prestarea serviciilor contra plată și alte surse legale de venituri,
în conformitate cu legislația în vigoare.
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43. Finanțarea Bibliotecii se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 160/2017 cu
privire la biblioteci, legislației cu privire la finanțele publice și responsabilității
bugetar-fiscale și a altor prevederi normative conexe.
44. În vederea implementării programelor de dezvoltare, realizării de proiecte de
cooperare internațională, participării la accesarea de asistență externă pentru
dezvoltarea proprie, prestării serviciilor de bibliotecă, organizării și desfășurării
activităților, dezvoltării profesionale continue, Biblioteca realizează raporturi de
cooperare națională și internațională în conformitate cu prevederile cadrului
normativ privind bibliotecile publice și cadrului normativ conex relevant acestor
forme de cooperare.
Biblioteca poate dezvolta parteneriate atât în bază de acorduri scrise, cât și în afara
unor documente exprese de cooperare.
Secțiunea a 4-a
Condițiile de acces la colecțiile și serviciile Instituției.
Drepturile și obligațiile utilizatorului și ale Instituției
45. Utilizatori ai Bibliotecii pot deveni copiii și adolescenții de 0-18 ani, părinții
acestora, cadrele didactice, cercetătorii și alți specialiști în domeniul cărții pentru
copii, alte persoane interesate de serviciile Bibliotecii.
46. Condițiile de înscriere în calitate de utilizator al Bibliotecii, drepturile și
obligațiile utilizatorului, regulile de acces la resursele informaționale, modul și
condițiile de beneficiere de serviciile prestate de Bibliotecă sunt stabilite în
Regulamentul serviciilor pentru public în Biblioteca Națională pentru Copii „Ion
Creangă”, aprobat de directorul general.
Lista serviciilor prestate de Bibliotecă se conține în anexa nr. 3 și se actualizează la
necesitate.
47. Informația cu privire la serviciile prestate de Bibliotecă se aduc la cunoștință
comunității prin publicarea pe pagina web a Bibliotecii, prin afișare la un loc vizibil
în sediile Bibliotecii, precum și prin publicarea acesteia pe paginile de socializare,
bloguri sau alte platforme.
Capitolul IV. DISPOZIȚII FINALE
48. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării.
49. Prezentul Regulament este publicat pe pagina web a Bibliotecii.
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Anexa nr. 1
la Regulamentul de organizare și funcționare
a Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă”

STRUCTURA
BIBLIOTECII NAŢIONALE PENTRU COPII „ION CREANGĂ”
Director general
Director adjunct (relații cu publicul și informatizare)
Director adjunct (resurse informaționale, dezvoltare și cercetare în biblioteconomie)
Contabil-şef
Contabil
Specialist principal responsabil pentru resurse umane
Pictor
Secția Dezvoltarea resurselor informaționale
Secția Organizarea și conservarea colecțiilor
Secția Referințe și informare bibliografică
Secția Dezvoltare în biblioteconomie și știința informării
Secția Tehnologii informaționale
Secția Activitate editorială și secretariat-arhivă
Secția Centrul de Formare
Secția pentru Copii de 0-10 ani
Secția pentru Adolescenți de 11-18 ani
Secția Carte străină
Secția Mediateca
Secția pentru public „Petru Movilă” (Filiala nr. 1)
Secția pentru public „Licurici” (Filiala nr. 2)
Secția Infrastructură și aprovizionare tehnico-materială
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Anexa nr. 2
la Regulamentul de organizare și funcționare
a Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă”

ORGANIGRAMA
BIBLIOTECII NAŢIONALE PENTRU COPII „ION CREANGĂ”
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Anexa nr. 3
la Regulamentul de organizare și funcționare
a Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă”

LISTA
serviciilor prestate de Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”
Servicii de bibliotecă prestate în mod gratuit
1.
2.
3.
4.
5.

Turul sau prezentarea bibliotecii pentru public
Orientarea și îndrumarea în spațiile bibliotecii
Oferirea materialelor promoționale ale bibliotecii
Accesul în incinta bibliotecii la catalogul electronic al bibliotecii
Accesul online, prin intermediul paginii web www.bncreanga.md, la catalogul
electronic al bibliotecii
6. Accesul în incinta bibliotecii și online, prin intermediul paginii web
www.bncreanga.md și rețelele de socializare, la instrumentele de informare despre
serviciile bibliotecii
7. Accesul la resurse informaționale pe diferite suporturi (documente de bibliotecă în
format fizic și digital, baze de date) în incinta bibliotecii
8. Accesul la echipamentul bibliotecii (calculatoare, tablete, ebook readere,
imprimante multifuncționale, tablă interactivă, proiectoare etc.)
9. Împrumutul la domiciliu al documentelor tipărite
10. Împrumutul și utilizarea documentelor în incinta bibliotecii
11. Consultarea documentelor de bibliotecă în incinta bibliotecii
12. Deservirea la domiciliu a persoanelor cu dizabilități locomotorii
13. Împrumutul interbibliotecar național (cu excepția costurilor de reproducere și
expediere prin poștă)
14. Furnizarea electronică de documente
15. Accesul la colecțiile electronice ale bibliotecii de la distanță
16. Rezervarea prin catalogul electronic online, email, telefon, Messenger, Skype a
documentelor de bibliotecă care nu sunt disponibile la momentul solicitării
17. Prelungirea, prin telefon, email și alte mijloace de comunicare, a termenului de
împrumut la domiciliu pentru documentele de bibliotecă
18. Servicii de referință în incinta bibliotecii
19. Servicii de referință electronice
20. Elaborarea bibliografiilor la cerere în limitele documentelor din colecțiile bibliotecii
21. Instruirea utilizatorilor în cultura informației
22. Instruirea nonformală a utilizatorilor în vederea alfabetizării digitale

23. Instruirea nonformală în diverse domenii (limbi străine, mod de viață sănătos,
cunoașterea personală, educație financiară, educație mediatică etc.) sau privind
dezvoltarea altor abilități personale, în limitele parteneriatelor încheiate
24. Organizarea expozițiilor de documente de bibliotecă
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25. Organizarea programelor și evenimentelor cu caracter literar, cultural, educativ,
social, academic, de recreere
26. Oferirea spațiului pentru comunicarea nonformală (discuții, dezbateri), studiu
individual, precum și pentru activități în grup
27. Oferirea spațiului pentru expoziții, evenimente sau activități de importanță socială
sau comunitară, în limitele capacităților tehnico-materiale
28. Oferirea accesului la Internet prin intermediul echipamentului bibliotecii
29. Oferirea accesului la Internet de la dispozitivele utilizatorului prin rețeaua Wi-Fi a
bibliotecii
30. Oferirea accesului online și offline la bazele de date create sau achiziționate de
bibliotecă
31. Organizarea expozițiilor virtuale
32. Organizarea evenimentelor virtuale
33. Servicii pentru dispozitive mobile (pagina web)
34. Servicii de utilitate interactivă, inclusiv servicii pe rețelele sociale, bloguri, wiki etc.

Servicii de bibliotecă prestate contra plată
1.
2.
3.
4.

Eliberarea duplicatului permisului de intrare
Copierea/fotocopierea pe suport de hârtie a documentelor alb-negru
Tipărirea documentelor alb-negru
Scanarea documentelor/imaginilor și transmiterea acestora pe suport de memorie
externă a utilizatorului sau prin email
5. Locațiunea spațiului bibliotecii
6. Împrumutul, pentru perioada din afara programului de activitate al bibliotecii, al
documentelor de bibliotecă care nu au regim de împrumut la domiciliu, cu excepția
depozitului legal și a colecțiilor speciale
7. Prelucrarea informațiilor/documentelor de bibliotecă (catalogare, indexare,
clasificare, adnotare)
8. Redactarea referințelor bibliografice pentru teze, studii, analize, cercetări și alte
lucrări de autor sau instituționale
9. Expedierea documentelor prin împrumutul interbibliotecar (taxa poștală)
10. Servicii editoriale (culegere, redactare, machetare)
11. Comercializarea propriilor publicații

Taxe compensatorii
1. Depășirea termenului de împrumut a unui document de bibliotecă
2. Pierderea sau deteriorarea documentului de bibliotecă, a echipamentului
3. Deteriorarea codului de bare al documentului de bibliotecă
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