
Regulament de organizare şi funcţionare Biblioteca Publică Raională Leova

13. In realizarea funcţiilor şi atribuţiilor sale. biblioteca publică raională are următoarele 
drepturi:

1) să efectueze şi/sau  să partic ipe la realizarea de studii, cercetări, evaluări în domeniul 
biblioteconomiei şi ştiinţei informării, sociologiei lecturii;

2) să prezinte, în cadrul consultărilor publice, precum şi din oficiu opinii la proiecte de 
acte normative referitoare la organizarea şi funcţionarea bibliotecii publice sau la domeniile ei de 
activitate;

3) să participe la constituirea de reuniuni, asociaţii profesionale;
4) să realizeze activităţi de advocacy pentru obţinerea sprijinului, inclusiv financiar, în 

folosul bibliotecii din partea autorităţilor, membrilor comunităţii, altor factori de decizie sau orice 
subiect interesat;

5) să stabilească şi să utilizeze surse suplimentare de venituri în vederea dezvoltării 
serviciilor de bibliotecă, în conformitate eu prevederile legale în vigoare;

6) să dezvolte relaţii de cooperare cu alte biblioteci sau instituţii culturale din ţară şi 
străinătate, conform obiectivelor şi strategiei generale stabilite de autorităţile tutelare, inclusiv să 
încheie acorduri de cooperare în acest sens;

7) să participe la reuniunile internaţionale de specialitate sau ia consorţiile bibliotecare şi 
la asociaţiile internaţionale la care sunt membre, achitând cotizaţiile şi taxele aferente

14. Biblioteca publică raională va asigura prezenţa sa şi în mediul on-line;
15. Biblioteca publică raională poate avea şi alte atribuţii atribuţii suplimentare, stabilite 

prin lege sau alte acte normative, dar care nu contravin prevederilor legale şi normelor stabilite 
prin prezentul regulament.

III. ORGANIZAREA ŞI ACTIVITATEA BIBLIOTECII PUBLICE RAIONALE

Conducerea bibliotecii publice
16. Conducerea bibliotecii publice raionale este exercitată de directorul bibliotecii, care 

are următoarele atribuţii:
I) privind aspecte administrative:
a) conduce activitatea bibliotecii;
b) este preşedinte al consiliului de administraţie, numeşte membrii acestuia şi participă cu 

drept de vot la lucrările acestuia;
c) emite ordine în mod unipersonal şi în limitele competenţelor sale, asigurând controlul 

executării acestora;
d) asigură elaborarea şi aprobă fişele de post ale angajaţilor bibliotecii;
e) elaborează şi propune spre aprobare autorităţii competente proiectul de buget al 

bibliotecii, propuneri cu privire ia regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii;
J) gestionează, organizează şi implementează sistemul de management şi control intern;
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g) prezintă, în termenul stabilit, raportul de activitate şi raportul statistic ale bibliotecii
publice;

h) asigură respectarea legislaţiei cu privire la transparenţa deeizională în activitatea 
bibliotecii;

i) asigură respectarea prevederilor legislaţiei cu privire la securitatea şi sănătatea în 
muncă şi realizarea activităţilor de prevenire a incendiilor;

2) privind activitatea bibliotecii:
a) asigură executarea şi respectarea legilor, hotărârilor Parlamentului, decretelor 

Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţelor, hotărârilor şi dispoziţiilor Guvernului, altor acte 
normative care reglementează activitatea bibliotecii publice, precum şi îndeplinirea funcţiilor 
bibliotecii publice ce rezultă din prevederile prezentului Regulament şi din alte acte normative;

b) asigură elaborarea strategiilor, programelor şi/sau planurilor de activitate ale 
bibliotecii şi le aprobă.

c) determină obiectivele şi direcţiile strategice de activitate ale bibliotecii şi stabileşte 
căile de realizare a acestora;

ci) elaborează şi, după caz, aprobă programele şi planurile de activitate ale bibliotecii, 
precum şi aprobă rapoartele privind realizarea acestora;

e) asigură, monitorizează şi poartă responsabilitate pentru realizarea strategiei de 
dezvoltare a bibliotecii, implementarea planului de acţiuni pentru executarea strategiei şi a 
planului operaţional anual, precum şi a altor planuri de activitate a bibliotecii;

f) realizează evaluări periodice ale activităţii bibliotecii, inclusiv ale progreselor 
realizării strategiei de dezvoltare a bibliotecii, implementării planului de acţiuni pentru executarea 
strategiei şi ale implementării planului operaţional anual şi a altor planuri de activitate ale 
bibliotecii;

g) asigură sistemul de management al proceselor de evaluare a:
- gradului de satisfacţie a utilizatorilor faţă de serviciile prestate de bibliotecă, 

managementul bibliotecii, atitudinea personalului bibliotecii faţă de utilizatori;
- tendinţelor de modernizare a bibliotecii;
- imaginii bibliotecii în comunitate;
3) privind activitatea externă a bibliotecii:
a) expune opinii şi semnează avize cu privire la proiecte de acte normative, elaborate de 

autorităţile competente, referitoare la organizarea şi funcţionarea bibliotecii publice sau la 
domeniile ei de activitate;

b) decide asupra elaborării şi prezintă spre examinare Direcţiei Cultură Turism Tineret şi 
Sport, proiecte de acte normative referitoare la activitatea bibliotecii sau la domeniile ei de 
activitate;

c) reprezintă biblioteca în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte 
autorităţi publice, cu reprezentanţii societăţii civile şi ai comunităţii, cu persoanele fizice şi 
juridice;
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4) privind cooperarea externă a bibliotecii:
a) iniţiază noi parteneriate ale bibliotecii, fortifică parteneriatele existente şi asigură 

durabilitatea acestora;
b) cooperează activ cu mass-media în vederea promovării serviciilor bibliotecii, 

activităţii şi succeselor acesteia;
5) exercită şi alte atribuţii conform legislaţiei în vigoare.

Î7. Directorul bibliotecii publice raionale, suplimentar atribuţiilor prevăzute la pct. 16:
a) angajează, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu ale personalului 

bibliotecii, în condiţiile legii;
b) acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare în condiţiile legii;
c) aprobă statul de personal şi schema de încadrare a bibliotecii, precum şi modificările la 

acestea, în limitele fondului de retribuire a muncii şi ale efectivului-limită stabilit, după 
coordonarea cu Direcţia Cultură Turism Tineret şi Sport;

d) organizează şi implementează sistemul de management financiar şi poartă răspundere 
managerială pentru administrarea bugetului instituţiei şi a patrimoniului public aflat în gestiune.

18. In cazul lipsei directorului sau a imposibilităţii exercitării atribuţiilor de către director, 
acestea se exercită de către o persoană cu funcţie superioară în bibliotecă, din cadrul personalului 
de specialitate, sau o persoană din afara bibliotecii, pentru exercitarea interimatului funcţiei de 
director al bibliotecii, până la reluarea atribuţiilor de către director sau, respectiv, până la numirea 
unei persoane în această funcţie.

19. Directorul bibliotecii reprezintă personal cu funcţie de conducere şi, în limitele 
atribuţiilor acordate, poartă răspundere pentru deciziile luate şi pentru activitatea bibliotecii.

Structura şi personalul bibliotecii publice

20. în cadrul bibliotecii publice raionale se instituie un consiliu de administraţie, care are 
rol consultativ şi îşi desfăşoară activitatea în baza prezentului regulament şi a legislaţiei în 
vigoare.

Activitatea consiliului de administraţie este orientată către probleme de conducere şi 
administrare a bibliotecii publice.

21. Consiliul de administraţie se constituie prin ordinul directorului bibliotecii, din 5 
membri, desemnaţi de directorul bibliotecii. Directorul bibliotecii este membru din oficiu al 
consiliului de administraţie şi conduce activitatea acestuia.

în calitate de membri ai consiliului de administraţie pot fi desemnaţi după caz: angajaţi din 
cadrul personalului de specialitate al bibliotecii, şeful Direcţie Cultură, Turism, Tineret şi Sport, 
reprezentanţi ai Consiliului raional Leova precum şi reprezentanţi ai societăţii civile şi ai 
comunităţii.
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Membrii consiliului de administraţie se desemnează în bază de profesionalism, integritate 
şi reputaţie profesională, inclusiv în comunitate.

22. Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în şedinţe publice, ordinare şi 
extraordinare.

Consiliul de administraţie se convoacă de către director sau la propunerea a cel puţin doi 
membri, ori de câte ori este nevoie, dar nu mai rar decât o dată în trimestru.

Şedinţele se anunţă public cu cel puţin 3 zile înainte de data desfăşurării lor. în situaţii 
excepţionale, şedinţele consiliului de administraţie se pot desfăşura tară anunţarea lor cu 3 zile 
înainte de data desfăşurării lor.

Anunţul despre şedinţele consiliului de administraţie se publică, cel târziu în ziua şedinţei, 
pe pagina web a bibliotecii sau a Direcţiei Cultură Turism Tineret şi Sport sau la sediul bibliotecii 
în acelaşi termen.

Ordinea de zi a şedinţelor consiliului de administraţie se elaborează de către director, 
inclusiv în baza propunerilor membrilor săi, care se prezintă cu cel puţin o zi înainte de data 
şedinţei.

Şedinţele consiliului se conduc de directorul bibliotecii.
23. Consiliul de administraţie adoptă hotărâri consultative cu votul a cel puţin două 

treimi din membrii săi desemnaţi.
24. Lucrările de secretariat ale consiliului de administraţie se asigură de un angajat al 

bibliotecii, desemnat de director, care nu are drept de vot la adoptarea hotărârilor consiliului.
25. Desfăşurarea fiecărei şedinţe a consiliului de administraţie se consemnează într-un 

proces-verbal.
Procesul-verbal al şedinţei consiliului de administraţie conţine:
1) data (ziua. luna, anul), durata şi locul desfăşurării şedinţei;
2) numele şi prenumele preşedintelui şedinţei, ale secretarului responsabil şi ale membrilor 

consiliului de administraţie, precum şi cele ale altor persoane care au participat la şedinţă;
3) problemele puse în discuţie în cadrul şedinţei, prin raportare la ordinea de zi aprobată a 

şedinţei;
4) declaraţiile membrilor şi altor persoane participante la şedinţă;
5) hotărârile aprobate în cadrul şedinţei şi numărul de voturi cu care au fost aprobate.
Procesul-verbal al şedinţei consiliului de administraţie se întocmeşte în timpul şedinţei, se

redactează în termen de 2 zile de la încheierea şedinţei şi se semnează de director, de secretarul 
responsabil şi de membrii comisiei prezenţi în şedinţă.

26. Atribuţiile de bază ale consiliului de administraţie sunt:
1) dezbate proiectele strategiei de dezvoltare a bibliotecii, planului de acţiuni pentru 

executarea strategiei, planului operaţional anual şi ale altor planuri de activitate ale bibliotecii, 
precum şi măsurile necesare privind implementarea acestora;

2) dezbate proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli, precum şi situaţiile financiare 
trimestriale şi anuale;

9



Regulament de organizare şi funcţionare Biblioteca Publică Raională Leova

3) examinează şi propune directorului, politica şi planurile de promovare a bibliotecii;
4) examinează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecii publice, 

precum şi propunerile de modificare a acestuia;
5) examinează şi propune spre aprobare directorului, statul de funcţii al bibliotecii;
6) examinează proiectele de acte normative conexe organizării şi funcţionării bibliotecii şi 

domeniilor ei de activitate;
7) analizează propunerile de tarife pentru produsele şi serviciile oferite contra plată de 

bibliotecă;
8) analizează scăderea din gestiune a valorilor materiale lipsă la reinventarierile anuale şi la 

verificările periodice de gestiune, atunci când acestea nu sunt din culpa unei persoane fizice şi în 
condiţiile prevăzute de condiţiile legale;

9) analizează proiectele de amenajări, extinderi, reparaţii capitale ale localurilor şi 
instalaţiilor, precum şi concluziile sau rapoartele comisiei de recepţie;

10) analizează propunerile de achiziţionare de materiale consumabile, maşini aparatură, 
echipamente IT, software şi servicii, necesare tuturor sectoarelor de activitate;

11) analizează propunerile de sponsorizări, donaţii sau alte forme de susţinere materială 
şi/sau financiară a activităţii bibliotecii;

12) analizează modificările legale intervenite în structura organizatorică a bibliotecii, dacă 
este afectată de: numărul de posturi, natura posturilor, numărul de personal şi capitolul „cheltuieli 
salariale’';

13) dezbate orice problemă administrativă apărută în activitatea curentă a bibliotecii;
14) examinează criteriile pentru acordarea stimulărilor personalului bibliotecii, potrivit legii.
27. în cadrul bibliotecii se pot institui, după caz, cu rol consultativ, consilii specializate 

în dezvoltarea colecţiilor şi a serviciilor de bibliotecă, în domeniul cercetării ştiinţifice şi în alte 
domenii de activitate a bibliotecilor. în activitatea lor, consiliile specializate nu pot aborda 
probleme din competenţa consiliului de administraţie. Consiliile specializate se constituie, se 
organizează şi funcţionează conform prevederilor pct. 22-26, care se aplică corespunzător. 
Consiliile specializate îşi desfăşoară activitatea în baza prezentului regulament.

28. La lucrările consiliului de administraţie şi ale consiliilor specializate pot fi antrenaţi 
specialişti din diferite domenii relevante.

29. Personalul bibliotecii publice se organizează şi activează în baza prevederilor Legii nr. 
160 din 20.07.2017 "cu privire la biblioteci", Codului Muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 
28.03.2003, altor prevederi normative conexe, precum şi a fişelor de post.

30. Directorul bibliotecii asigură participarea personalului bibliotecii, inclusiv a 
personalului de conducere, la activităţi de formare continuă.

Formarea continuă a personalului de specialitate din biblioteca publică se asigură din 
contul alocaţiilor bugetare şi din veniturile colectate de bibliotecă.
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