
                                                   RAPORTUL 

privind activitatea Bibliotecilor Publice în vederea implementării în raion a legii „Cu privire 

la biblioteci” nr.160 din 20.07.2017. 

  Motou:    „Cărțile sunt cele mai bune unelte de cioplire a minții” 

„Există o carte pentru fiecare moment de cumpănă în 

existența fiecăruia dintre noi. Nefericit cel ce nu găsește  

cartea potrivită la momentul potrivit”    Adrian Pîntea 

                                                                                                             

Criteriile esențiale prin prisma cărora studiile internaționale determină nivelul de cultură al unei 

țări includ cinci indicatori: sistemul de educație, numărul de ziare, disponibilitatea calculatoarelor 

și numărul de biblioteci cu numărul de publicații disponibile în bibliotecile publice. 

Cadrul legislativ și de reglementare, elaborat în ultimii ani, orientează bibliotecile publice în 

implicarea cât mai activa și eficientă în dezvoltarea comunităților din teritoriu. 

Direcția Cultură și Turism este instituția care coordonează activitatea bibliotecilor  și se ocupă de 

sinteza și analiza datelor privind activitatea întregului Sistem de biblioteci din raionul Hâncești. 

Rețeaua bibliotecilor publice din raion conform Ordinul Ministerului Educației, Culturii și 

Cercetării al Republicii Moldova nr.931 din 16.07.2021 „Cu privire  la evaluarea bibliotecilor 

publice teritoriale din raionul Hâncești” cuprinde 51 de biblioteci publice, inclusiv Biblioteca 

Publică Raională „ÎPS Antonie Plămădeală” cu categoria de evaluare I. 

  

 

Activitatea metodică în bibliotecile publice din sate este greu de realizat fără de Biblioteca Publică 

Raională, care este Centrul metodologic pentru întregul sistem de biblioteci. 
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Misiunea de bază a bibliotecilor din rețeaua de biblioteci a raionului Hâncești a fost și rămâne a 

fi promovarea cărții și lecturii printre utilizatorii de toate vârstele, ele servesc drept punct de 

conectare a cetățenilor la informații valoroase, promovează accesul la valorile universale 

facilitând procesul de cunoaștere a valorilor naționale.  
 

Valorile bibliotecilor sunt: satisfacția beneficiarilor, democrația, calitatea, inovația, schimbarea 

și munca în echipa pentru toate bibliotecile din raionul Hâncești. 

Activitatea bibliotecilor publice în perioada anilor 2020-2021 a fost axată pe următoarele priorități:  

• Biblioteca – sursă de informare veridică; 

• Promovarea imaginii și a serviciilor bibliotecilor publice; 

• Asigurarea unui management de calitate; 

• Crearea unui mediu atractiv pentru comunitate 
 

Obiective: 

• asigurarea serviciilor de calitate conform necesităților utilizatorilor; 

• formarea tuturor categoriilor de utilizatori în domeniul culturii și informației; 

• creșterea indicatorului de frecvență; 

• realizarea unui program anual de promovare a imaginii bibliotecilor; 

• actualizarea și implementarea cadrului de reglementare a bibliotecilor conform noilor acte 

legislative și normative în domeniu; 

• creșterea bugetului anual pentru dezvoltarea colecției de publicații și resurse informaționale; 

• implementarea proiectelor instituționale, naționale și internaționale; 

• crearea zonelor noi de lucru și agrement pentru utilizatori;  

• asigurarea spațiilor funcționale cu mobilier confortabil; 

• dotarea cu echipament modern. 
 

Constatarea cea mai dură este că tendința de descreșterea indicatorilor de performanță, specific 

ultimilor ani s-a păstrat și chiar s-a amplificat. Desigur îndreptățirea noastră pentru anul 2020 a 

fost fenomenul Pandemiei, dar toți indicatorii de performanță au suferit schimbări și nu în folosul 

instituției. Acești indicatori de bază precum: numărul de utilizatori, împrumuturi, vizite, achiziții 

atrag un grad de atenție din partea profesioniștilor din biblioteci, mass-medie, dar și a factorilor de 

decizie.  
 

Dezvoltarea colecțiilor  

Conform datelor statistice de la 1 ianuarie 2021 colecțiile bibliotecilor publice constituie 456160 

exemplare. Dintre care în limba română – 330094 exemplare. 
 

Structura colecțiilor conform apartenenței lingvistice: 

 

Structura colecțiilor după conținut: 
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Indicatorii. Achiziția documentelor. Colecții 

Nr. Denumirea indicatorilor 2020 

1.  Achiziții per capita 0,054 

2.  Indice mediu de lectură 9,8 

3.  Indice mediu de circulație a fondului 0,30 

4.  Indice mediu de înnoire a fondului 75,8 

 

Indice mediu de dotare (publicații): 

- Un locuitor 

- Per utilizator 

- O bibliotecă 

 

4,05 

31,8 

8,29 

 

5.  

Volumul muncii pentru un bibliotecar: 

- Utilizatori 

- Împrumuturi (mii) 

- Vizite (mii) 

 

213,9 

2,1 

2,24 
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Numărul total de achiziții în 2020 a fost – 6117 exemplare, ceea ce demonstrează că în comparație 

cu anul precedent în anul 2020 s-au achiziționat cu 560 exemplare mai puțin.  
 

Cel mai bine s-a făcut achiziție de carte în bibliotecile:  

După număr de documente:  

1. BP Bălceana – 273 ex.  

2. BP Horjești – 260 ex.  

3. BP Fundul Galbenei – 259 ex.  

4. BP Ciuciuleni – 258 ex.  

5. BP Caracui – 257 ex.  

6. BP Bujor – 195 ex.  

7. BP Nemțeni – 181 ex.  

8. BP Cioara – 169 ex.  

9. BP Crasnoarmeiscoe – 162 ex.  

10. BP Topor – 146 ex.  

11. BP Cărpineni – (2 biblioteci) 80ex+70ex. 

12. BP Leușeni – 96 ex. 

13. BP Voinescu – 81 ex. 
 

După suma alocată din bugetul bibliotecii:  

1. BP Caracui – 16 120 lei  

2. BP Bujor – 15 000 lei  

3. BP Cioara – 12 000 lei  

4. BP Ciuciuleni (2 biblioteci) – 10 000 + 10 000 lei  

5. BP Fundul Galbenei – 10 000 lei  

6. BP Leușeni – 10 000 lei  

7. BP Voinescu – 10 000 lei  

8. BP Nemțeni – 9 500 lei  

9. BP Horjești – 9 100 lei  

10. BP Topor – 9 100 lei 

11. BP Cărpineni (2 biblioteci) – 8 700 + 8 400 lei 

12. BP Bălceana – 5000 lei 

13. BP Crasnoarmeiscoe – 5000 lei 
 

Potrivit datelor pentru anul 2020 înnoirea colecțiilor bibliotecilor publice din raionul Hâncești are 

loc o data la 75,8 ani.  

Rata medie de înnoire a fondului de carte se calculează conform următoarei formule:  

Numărul de volume aflate în stoc la finele anului de referință împărțit la numărul de volume 

achiziționate în anul referință.  

Cel mai bun indicator (26,6) a fost în anul 2013, când bibliotecile publice au beneficiat de o donație 

impunătoare de carte din România, din colecția „Adevărul”. 

  



Colecția de publicații periodice constituie – 396 titluri. 

 
 

Dacă în anii precedenți bibliotecile aveau posibilitatea de a se abona la reviste foarte solicitate din 

România acum nu mai avem această oportunitate, din motive neelucidate încă. Valoarea și 

succesul unei biblioteci depinde în mare parte de colecțiile ei, mai ales în timpuri când știrile false 

ocupă un spațiu tot mai extins și sunt o amenințare reală, pentru că nu poate exista democrație, 

libertate de opinii, spre care tinde lumea, când este vorba de dezinformare și, respectiv, ignoranța. 

De rând cu tehnologiile și serviciile inovative, colecțiile de bibliotecă sunt fundamentul pe care se 

pot edifica și consolida comunități de succes. Calitatea colecțiilor se numără printre motivele 

invocate de utilizatori pentru a argumenta de ce vin sau nu vin mai des la bibliotecă. Din datele de 

mai sus, este vizibil că nu toate bibliotecile din raion fac anual achiziția de carte, conform Legii 

nr.160 „Cu privire la biblioteci”. O soluție de îmbunătățire a situației la acest capitol, ar fi achiziția 

de carte centralizat, cu atât mai mult, că Biblioteca raională are specialiști pregătiți, pentru a se 

ocupa de prelucrarea și achiziția colecțiilor. Recomandările IFLA/UNESCO, ne arată că rata medie 

de înnoire a colecției de carte este de 7-10 ani, pe când comparăm cu rata de înnoire a colecției 

înregistrată în Republica Moldova este de 79 de ani, aici avem o dovadă clară că nici nu poate fi 

vorba de o calitate bună a colecției. La fel de sumbru este și tabloul achizițiilor per capita de 0,054 

sau 54 de cărți la o mie de locuitori, în timp ce IFLA/UNESCO recomandă 0,25 cărți per capita, 

sau 250 cărți la o mie de locuitori. Pentru a stabili necesarul de resurse la achiziția de publicații, 

poate fi folosită următoarea  formulă de calcul utilizată de către bibliotecile lumii: prețul mediu al 

unei cărți înmulțit cu 0,25 (achiziții per capita și înmulțit cu populația țintă.) 
 

Resursele electronice:  

Bibliotecile din raion fac parte din rețeaua Novateca. Datorită acestui fapt au fost echipate cu 

tehnică modernă. Echipamentul tehnologic prezent în bibliotecile din raionul Hâncești:  
   

 Calculatoare – 169 

 Tablete – 26 

 Imprimante multifuncționale - 46 
 

Utilizatorii  

În anul 2020 de serviciile bibliotecilor publice au beneficiat 14335 utilizatori activi. Ceea ce 

înseamnă că 13 % din numărul total de populație frecventează biblioteca publică. 8 % din numărul 

total de populație care frecventează biblioteca sunt copii până la 16 ani. 
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În anul 2020 au fost înregistrate 150657 intrări, dintre care copii până la 16 ani – 102054 persoane.  

 

În anul 2020 au fost consultate 141 098 documente, dintre care 89956 exemplare de către copii 

până la 16 ani.  

 

Serviciile moderne – componenta de bază a activității bibliotecilor 

Serviciile moderne oferite de către bibliotecile publice sunt concepute ca un set de activități, 

servicii, programe relevante în curs de desfășurare pentru a putea satisface necesitățile membrilor 

comunității. Ele sunt repartizate pe domenii cum ar fi: 
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• Incluziune digitală (ABC-ul calculatorului pentru toți, ICAN, Centrul de informare al Uniunii 

Europene, Descoperim localitatea prin QR-cod, Jocuri educative, Code Lab, Peripețiile lui 

Tablețel-Ghidușel, Flipa Clip, etc.) – 34 biblioteci  

• E-guvernare – 4 biblioteci  

• Educație (Jocul socio-educațional „În drum spre casă”, Istorii locale în povești digitale, 

Educație Mediatică, Eco începe cu tine, Arta vorbirii în public, Cum să-l cunoaștem mai bine 

pe Dumnezeu, Arta desenului, Ora să știm, Centrul de Informare al Uniunii Europene, Bunele 

maniere se învață din copilărie, Violența se învinge prin lectură, Scutierii Naturii) – 55 

biblioteci  

• Sănătate (Plantele medicinale – miracolul sănătății, Sănătatea pentru toți, Împreună luptăm 

împotriva cancerului la sân și col uterin, etc.) – 18 biblioteci  

• Cultură și recreere (Ne jucăm și reciclăm, Clubul de animație, Jucărioteca, Șah pentru toți, 

Arta fotografică, Gimnastica Intelectuală, Clubul Persoanelor în etate, Magia culorilor, 

Biblio-Deco pentru copii, etc.) – 40 biblioteci  
 

Instruiri pentru utilizatori 

 

 

Descrierea activităților cultural-educative 
 

Activitățile cultural-educative se organizează în bibliotecile publice din raionul Hâncești în 

concordanță cu cerințele actuale ale utilizatorilor. Unele activități se desfășoară în parteneriat cu 

instituțiile de învățământ și instituții preșcolare cum sunt gimnaziile, liceele și grădinițele. 

Promovarea cărții și a lecturii și bibliotecilor ca instituții de cultură se desfășoară prin prisma 

programelor și campaniilor naționale și a activităților de promovare a diversității culturale și a 

valorilor umane. 
 

• Ziua internațională a cititului împreună se marchează la data de 3 februarie. Cu această ocazie 

s-au organizat expoziții de carte: „Citim împreună – părinți, copii, prieteni”, „Învățăm bunele 

maniere din cărți”. Discuții pe marginea operelor renumiților scriitori: Aurelian Silvestru, 
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Andrei Lupan, Lucian Blaga, Mihail Sadoveanu (opera Baltagul), Ion Druță (drama în trei acte 

Doina), revistă bibliografică „Cărți despre bunele maniere în biblioteca noastră”, lecție de 

informare „Învățăm bunele maniere din cărți”. 
 

S-a organizat o prezentare a cărților aniversare în 2020: 
 

• „Alexandru Lăpușneanu”, nuvelă istorică de Constantin Negruzzi – 180 de ani de la 

publicare; 

• „Alice în Țara Minunilor”, povestire fantastică de Lewis Carroll – 155 de ani de la publicare; 

• „Aventurile lui Huckleberry Finn” roman de Mark Twain – 135 de ani de ani de la publicare; 

• „Baltagul”, roman de Mihail Sadoveanu – 90 de ani de la publicare;  

• „Cântarea României”, poem alegoric de Alecu Russo – 170 de ani de la publicare; 

• „Cel mai iubit dintre pământeni”, roman de Marin Preda – 40 de ani de la publicare; 

• „Degețica”, poveste de Hans Christian Andersen – 185 de ani de la publicare; 

• „Ion”, roman de Liviu Rebreanu – 100 de ani de la publicare. 
 

• Crengiana este un program care se organizează și se desfășoară în toate bibliotecile din rețeaua 

Hâncești în luna aprilie. Se organizează multe activități cu caracter cognitiv-distractiv unde 

utilizatorii bibliotecilor participă cu mare drag: Expoziții, concursuri, șezători literare, 

spectacole, vizionări filme cu titluri sugestive: „Turbinca cu povești a lui Ion Creangă”, „În 

povești cu Ion Creangă”, „Ion Creangă – ființa și sufletului neamului românesc”, „În lumea 

poveștilor crengiene”; 
 

• Lecturile verii 2020. În cadrul acestei campanii s-au organizat activități online în care micii 

utilizatori au participat cu entuziasm. bibliotecile au propus utilizatorilor un șir de activități 

cognitiv-distractive: jocuri literare, ateliere de creație, vizionări filme, master-class. În vacanța 

mare utilizatorii copii citesc cărți după programa școlară recomandate de profesori dar li se 

propun și liste de recomandare unde sunt incluse cărți editate recent. S-au organizat activități 

educative cu genericul „Vara asta am citit”, „Vara la bibliotecă”. S-a elaborat chestionarul 

„Răspunde repede”. Bibliotecile din raion au elaborat programe de activități ce includ: 

expoziții de carte, discuții, ore de informare, de lectură, ecologice, prezentări de carte („O carte 

nouă – o rază de lumină”, „Crește mândru băiețelul” de Maria Dodu). 
 

• Program Național Lectura Central. În acest context de pandemie globală toate bibliotecile 

de rețeaua, Hâncești s-au confruntat cu imposibilitatea de-a organiza activități cultural – 

educative cu participarea masivă a utilizatorilor. Însă activitățile și-au schimbat forma. Ne-am 

axat pe platforma online și alte aplicații. Toate activitățile au fost incluse în programe 

desfășurate pe parcursul lunii septembrie. Lansări expoziții: „Lectura – o călătorie spre inimă 

și suflet”, „Prin carte și lectură – spre-o societate mai bună”. Discuții pe tema: „Lectura și jocul 

pe timp de pandemie”, „O lume întreagă într-o carte”, „Cartea care te impresionează mai mult”. 

La BPR „ÎPS Antonie Plămădeală” a fost organizat un concurs de eseuri „Cartea și lectura pe 

timp de pandemie”. Programul Lectura Central s-a desfășurat organizat cu responsabilitate și 

mult interes din partea utilizatorilor bibliotecilor publice. 
 

• Cărțile promovate în campania „Să citim împreună”, 2020 au fost: „Ieșirea din uitare” de Ion 

Anton și „Născocilă roade gumă și feciorul lui Păcală” de Titus Știrbu. Întâlnirile cu acești doi 

scriitori au avut loc online la care au participat bibliotecari utilizatori din tot raionul Hâncești. 

Datorită faptului că aceste întâlniri s-au organizat online, numărul de utilizatori a fost mult mai 

mare. Biblioteca publică raională ca centru teritorial metodologic a susținut campania prin 

informarea permanentă a bibliotecarilor și utilizatorilor pe toate căile posibile (Skype, 

Facebook, întruniri profesionale, instruiri). 
 

• Zilele bibliotecii „ÎPS Antonie Plămădeală” care se desfășoară anual începând cu data nașterii 

marelui nostru înaintaș Antonie Plămădeală 17 – 21 noiembrie și include un program de 



activități cu lansarea expozițiilor „Antonie Plămădeală – un exponent al generației de aur”, 

„ÎPS Antonie Plămădeală în presa locală și republicană”; 
 

• Anul 2020 a fost declarat Anul Lecturii deci ca obiectiv am avut promovarea lecturii ca bază 

pentru cultură, cunoaștere și dezvoltare. Cu această ocazie a fost organizate expoziții de carte: 

„Cartea – comoară pentru suflet”, „La mulți ani Carte”. S-a organizat prezentări de carte 

aniversară: „Alexandru Lăpușneanu de Constantin Negruzzi”, „Alice în Țara Minunilor de 

Lewis Carroll”, „Aventurile lui Huckleberry Finn de Mark Twain”, „Baltagul de Mihail 

Sadoveanu”, „Cântarea României de Alecu Russo”, „Istoria ieroglifică de Dimitrie Cantemir”  
 

• Șezătoare de Sfântul Andrei „De la lume adunate și-napoi la lume date”. Conform tradiției 

populare de ziua Sfântului Andrei, căruia i se mai spune și cel dintâi chemat, considerat 

încreștinătorul Sciției Minor și a unei bune părți a strămoșilor noștri geto-daci, se organizează 

șezători unde se utilizează diferite obiceiuri și tradiții. Astfel de activități se organizează și de 

biblioteci. Frumos s-a sărbătorit anul acesta în bibliotecile publice din Logănești, Voinescu, 

Cioara, Cotul Morii, Sărăteni, Cărpineni și altele, unde se respectă tradițiile populare și se 

promovează pentru a nu fi date uitării. 
 

Activitate metodologică. Formare profesională continuă 
 

BPR „ÎPS Antonie Plămădeală” își desfășoară activitatea și în calitate de Centru biblioteconomic 

teritorial Hâncești – pentru cele 51 de biblioteci publice din raion. Pentru o activitate eficientă a 

Centrului ne-am propus să realizăm un șir de acțiuni în sprijinul bibliotecilor publice din raion care 

au fost orientate spre: perfecționarea și coordonarea serviciilor de bibliotecă; perfecționarea 

cadrului de orientare în domenii; intensificarea relațiilor de colaborare între biblioteci și alte 

instituții preocupate de educarea copiilor; diseminarea informațiilor de specialitate; promovare 

experienței avansate și organizarea la nivel raional a unor activități de promovare a cărții și lecturii, 

bibliotecii. Conform programului de perfecționare profesională organizăm lunar diverse forme de 

instruiri cu bibliotecarii bibliotecilor publice din raion. În cadrul acestor instruiri oferim consultații 

din domeniul biblioteconomic în sistem tradițional și automatizat pentru diverse teme solicitate. 

BPR „ÎPS Antonie Plămădeală” ca Centru biblioteconomic teritorial realizează programe de 

pregătire, elaborat în funcție de interesele instituției și de necesitățile de instruire a bibliotecarilor. 

Aceste programe constă în întâlniri profesionale, ateliere de lucru, traininguri. Temele sunt 

susținute de bibliotecari cu experiență și specialiști în domeniu. 

Frecvente au fost instruirile ce țin de formarea profesională în afara instituției. S-a încurajat 

participarea la seminare, ateliere ori conferințe de către diferite instituții sau biblioteci. Astfel s-au 

acumulat un număr considerabil de 10 522 ore academice de către personalul care a participat la 

diferite instruiri și perfecționări de nivel național. 

Seminare: 

• „Rețeaua de biblioteci din raionul Hâncești – realizări și perspective”; 

• „Evaluarea bibliotecilor publice, un proces nou în activitatea biblioteconomică”. 

• „Dezvoltarea abilităților unui bibliotecar modern”. 
 

Ateliere: 

• „Metodele și procedurile pentru evaluarea impactului bibliotecii”; 

• „Asistență metodologică și bibliografică a noilor angajați din rețeaua de biblioteci, 

Hâncești”; 

• Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru personalul bibliotecii; 

• Serviciile prestate de către Agenţia Servicii Publice; 

• SMB „Sănătatea pentru toți – experiențe și practici”; 

• Programului Național „Lectura Central ediția a III-a”. 
 



Traininguri: 
 

• „Situația bibliotecilor pe timp de pandemie”; 

• Metode de protecție în caz de pandemie (COVID-19); Riscurile psihosociale și stresurile la 

locul de muncă; Obligațiile angajatorului pe timp extrem; 

• SMB „Sănătatea pentru toți – experiențe și practici”; 

• Campania Națională „Să citim împreună”, ediția a IX-a; 

• Platforma ZOOM; 

• Studierea Programului Movie Maker; 

• Organizarea și desfășurarea concursului republican „La izvoarele înțelepciunii”, ediția a 30-a, 

consacrată ilustrului scriitor și om de cultură românească Lucian Blaga; 

• „Evaluarea bibliotecilor din Rețeaua de biblioteci Hâncești”. 
 

Personalul 
 

O bibliotecă este mare și importantă nu numai prin spații și colecții, dar mai ales prin potențialul 

intelectual, prin bibliotecarii care se angajează zilnic să sprijine nevoile utilizatorilor ale întregii 

comunități. Este esențial ca acești oameni să primească un salariu echitabil, să fie pregătiți, iar 

rolul lor să fie apreciat și înțeles. Lucrătorii din biblioteci trebuie să urmeze un set de principii 

etice clar definite și trebuie să fie plătiți, asigurați și protejați de autoritățile locale. Iată de ce 

documentele de bază al organizării activității bibliotecilor care stau la baza deciziilor de către APL 

sunt: Legea cu privire la biblioteci, nr.160/2017, Regulamentul de organizare și funcționare 

a bibliotecilor publice, elaborat în baza altui document de reglementare aprobat de 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (Ord.nr.186 din 26.02.2019). Iar angajarea 

personalului de bibliotecă se realizează în conformitate cu Regulamentul privind angajarea prin 

concurs a personalului din bibliotecile publice, precum și criteriile minime de selectare a 

personalului din biblioteci (aprobat prin ord.748/2019). Conform datelor statistice la 1 ianuarie 

2021, în raion funcționează 68 de bibliotecari, dintre care numai 9 bibliotecari sunt pe post de 

bibliotecari principali, și un post de director la Biblioteca Publică Raională. Evident că personalul 

reprezintă inima bibliotecii și cel mai important factor care poate îmbunătăți performanța 

bibliotecii. De aicea și nedumerirea față de factorii de decizie, care au întrat în contradicție cu 

Legea cu privire la biblioteci, în art.24 al acestei legi, unde expres se stipulează: Conducerea 

bibliotecilor publice este exercitată de către director sau, după caz, de către adjunctul acestuia. 

Iar în conformitate cu art. 25 al acestei legi „Statul garantează remunerarea personalului 

bibliotecilor publice, în funcție de calificarea și rezultatul muncii, în conformitate cu legislația 

în domeniul salarizării în sectorul bugetar”. După evaluarea bibliotecilor publice, conform 

Anexei 8 din Legea salarizării nr. 270 din 2018, vor fi influențați pozitiv la salariu doar 

personalul de conducere. Este foarte important, acum primarii, împreună cu consiliile locale să 

ia atitudine pentru personalul de biblioteci. Nu mai vorbim pentru bibliotecile, care au obținut 

o categorie mai înaltă de calificare, să fie numiți șef de bibliotecă, iar în cel mai rău caz, 

bibliotecar principal. Deoarece primarii trebuie să înțeleagă că nu pot cere de la o funcție de 

bibliotecar: rapoarte, statistici, regulamente elaborate și aprobate etc. Toate acestea trebuie să 

fie făcute de un manager de bibliotecă. Și desigur trebuie să primească salariul pe care îl merită 

cu adevărat. Conform pct.3 din Nota din Anexa nr.8 din Legea 270/2018 privind sistemul unitar 

de salarizare în sectorul bugetar „Funcția” Director (șef) este prevăzută pentru o unitate cu 

normă întreagă. În funcție de volumul activității, la decizia fondatorului, funcția „Director 

(șef)” poate fi instituită cu normă parțială (pe fracțiune de normă)”.  
 

În următorii ani, bibliotecile trebuie să-și mobilizeze rândurile și să lucreze pentru a oferi 

profesioniștilor domeniului, factorilor de decizie, mass-medie și comunităților câteva instrumente 

și cifre pentru a vorbi despre valoarea și impactul pe care bibliotecile îl au asupra comunităților. 



Bibliotecile sunt pentru oameni, iar oamenii sunt ființe sociale care au nevoie de contact cu alte 

ființe umane. Pentru oameni contează mult apartenența comunitară. Cu cât mai multe platforme 

digitale, sociale utilizează oamenii, cu atât mai mare este necesitatea de a frecventa locuri publice 

unde să se întâlnească, să se conecteze, să se distreze. Prognozele susțin că în viitor biblioteca va 

împărți aceleași spații cu alte instituții din comunitate: Centre de cultură, școli, birouri de turism. 

Aceasta este o tendință care se observă de câțiva ani în diferite țări. Însă apare în prim-plan 

obiectivul comun de a face o comunitate mai puternică în strânsă colaborare. 

Argumentele pro bibliotecă sunt următoarele: 

• Bibliotecile au ceva de oferit pentru oricine 

• Oferă tehnologii 

• Oferă servicii pentru întreaga comunitate 

• Oferă informație veridică 

• Sunt pe primul loc unde încă poți împrumuta cărți 

• Bibliotecile oferă spații sigure 

• Bibliotecarii sunt campionii egalității 
 

Trebuie să conștientizăm că în era netului bibliotecile nu sunt numai despre cărți.  

Imaginea bibliotecii depinde în mare măsură de potențialul intelectual. De la 100 de studenți, 

primiți anual la facultate de biblioteconomie s-au ajuns că azi nimeni nu mai depune actele din 

simpla convingere. Este primul semnal că în scurt timp bibliotecile nu vor avea profesioniști. Fără 

cuvinte mari, dar vom discuta despre o profesie Martir. Dacă s-a ajuns ca nimeni din tineri acestei 

țări să nu dorească o carieră legată de bibliotecă, lucrurile sunt grave. 

Urmare a adoptării Legii cu privire la biblioteci nr.160 din 20.07.2017 la solicitarea Ministerului 

Educației, Culturii și Cercetării, în Legea cu privire la Administrația publică locală nr.436 din 

28.12.2006 (publicat: 09-03-20007 în Monitorul Oficial nr.32-35, MODIFICAT.LP111 din 

15.08.19, MO273/02.09.19 art386: în vigoare 02.10.19 a fost introdusă modificarea foarte 

importantă pentru organizarea activității bibliotecilor: este vorba despre art.14, punct v2). În 

secțiunea a 2-a a acestei legi Competențele consiliilor locale, în art. 4, al Legii privind 

descentralizarea administrativă, consiliul local realizează următoarele competențe: 

V2) asigură, susține și dezvoltă serviciile de bibliotecă pe teritoriul administrat prin 

realizarea competențelor atribuite de Legea nr. 160/2017. În conformitate cu această 

modificare, APL sunt obligate să organizeze activitatea bibliotecilor în conformitate cu Legea cu 

privire la biblioteci, nr. 160 din 20.07.2017. 

În Articolul 17 sunt stipulate atribuțiile Autorității Publice Locale (extras din lege): 

Art17. Autoritatea publică locală 

1.Accesul populației la servicii de bibliotecă se asigură de către autoritățile administrației publice 

locale. 

2.Autoritățile administrației publice locale susțin serviciile de bibliotecă în cadrul unității 

administrative  respectiv prin: 

a) instituirea bibliotecilor publice teritoriale: 

b) asigurarea bibliotecilor publice teritoriale cu spații, mijloace financiare necesare pentru 

întreținerea edificiilor și spațiilor, achiziționarea și conservarea resurselor informaționale, 

asigurarea securității, salarizarea și formarea profesională continuă a personalului bibliotecii 

c) aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecii publice teritoriale, 

d) organizarea statelor de personal ale bibliotecii publice teritoriale,  

Articolul 24. Angajarea personalului de bibliotecă 

1.Angajarea personalului cu funcții de conducere din biblioteci se realizează prin concurs, în baza 

criteriilor de componență profesională  și managerială. 
 



Bibliotecarii din teritoriu întreabă permanent unde-s liderii profesiei, de ce nu-i apără. Adevărul 

este că se încearcă de-a folosi toate instrumentele disponibile pentru a apăra biblioteca și 

bibliotecarul, folosind instrumentele disponibile ca cadrul legal, Legea cu privire la biblioteci, 

Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, legile sunt bune, dar 

interpretarea și implementarea legilor este uneori total neconformată intențiilor și așteptărilor. 

Dacă luam bugetele bibliotecilor ele nu sunt orientate spre dezvoltarea instituției ci doar spre 

supraviețuire. În baza celor expuse  se poate concluziona faptul că în următorii 10 ani bibliotecile 

publice din teritoriu vor folosi aceleași spații cu alte instituții. În era digitală, întâlnirea, 

comunicarea față în față nu devine mai puțin semnificativă. Va persista nevoia de a vorbi despre 

valoarea bibliotecii în moduri noi. Și dezvoltarea colecțiilor relevante de publicații va fi în 

continuare o sarcină de bază este ceea ce distinge biblioteca de alte instituții. Numai în ultimii 10 

ani numărul de biblioteci din raionul Hâncești s-a redus cu 13 unități. Dacă continuăm cu același 

ritm, bibliotecile vor dispărea de la sine. Nu-i instituția, nu-s probleme.  

În final putem afirma că pe parcursul anilor 2020-2021 rețeaua de biblioteci din raionul Hâncești 

și-a îndeplinit în mare măsură funcțiile specifice și atribuțiile stabilite prin legislație, în ciuda 

numeroaselor schimbări atât de ordin politic cât economic, care au atras fluctuații de natură 

financiară și umană. Cu toate acestea bibliotecile în mare parte au reușit, ca prin activitățile sale, 

să își valorifice colecțiile de documente, să ofere servicii de specialitate unui public eterogen și să 

organizeze, un nume propriu sau în colaborare, evenimente relevante deopotrivă pentru specialiștii 

și publicul larg. 

 


