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Locul şi Activităţile Bibliotecilor din învăţământ

• Art. 41, 123, 128 din Codul Educaţiei Nr. 152 din 17.07.2014

• Sistemul Naţional de Biblioteci (SNB) - Legea Parlamentul 286 din 16.11.1994 Art.9

• Consiliul Biblioteconomic Naţional (CBN)- HG 52 din 27.12.1995

• Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) - http://abrm.md/

• Consiliul Bibliotecilor din învăţământ pe lângă Ministerul Educaţiei (CBÎ) – Ordin nr. 

792 din 30.07.2015

http://abrm.md/


Acte emise de Ministerul Educaţiei, ce vizează 
bibliotecile/manualele școlare din învăţământ: 

• Codul Educaţiei Nr. 152 din 17.07.2014 Art. 128. Bibliotecile din învăţământ

• Ordin nr. 581 din 24.06.2015 cu privire la Standardele minime de dotare a şcolilor primare, gimnaziilor şi
liceelor cu mijloace TIC

• Ordin nr. 792 din 30.07.2015 cu privire la Constituirea Consiliului Bibliotecilor din învăţământul general,
profesional şi superior din RM pe lîngă Ministerul Educaţiei. Regulamentul de organizare şi funcţionare a
CBÎ

• Ordin nr. 1043 din 29.10.2015 Aprobarea standardelor minime de dotare a instituţiilor cu mijloace TIC a
instituţiiilor din învăţământul profesional tehnic

• Ordin nr. 1213 din 21.12.2015 Standarde minime de dotare a bibliotecilor din instituţiile de învăţământ cu
mijloace TIC

• HG 876 din 22 decembrie 2015 cu privire la asigurarea cu manuale a elevilor

• Ordin nr. 124 din 19.02.2016, autorizat provizoriu Centrul Național de Excelență Profesională pentru
Bibliotecari, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, pentru instruire profesională continuă a adulților,
aprobând planul de învățământ și curricula pe discipline în domeniul de formare „Științe ale informării”.



Articolul 41. Manualele şcolare

(1) În instituţiile de învăţământ general se utilizează manuale şcolare, elaborate în baza Curriculumului naţional, selectate şi editate 

prin concurs, în baza unui regulament aprobat de Ministerul Educaţiei.

(2) În instituţiile de învăţământ general se pot utiliza şi manuale alternative, elaborate în baza Curriculumului naţional, selectate pe 

bază de concurs şi recomandate de Ministerul Educaţiei.

(3) Elevii din învăţământul primar sînt asiguraţi cu manuale şcolare în mod gratuit.

(4) Elevii claselor V–XII sînt asiguraţi cu manuale şcolare conform schemei de închiriere aprobate de Ministerul Educaţiei. (exclus

prin Hotărârea Curții Constituționale)

(5) Elevii din familiile social vulnerabile beneficiază de facilităţi la închirierea manualelor şcolare, în condiţiile stabilite de 

Guvern.

• http://www.ctice.md/ctice2013/?page_id=1690

• pot fi descărcate doar de pe teritoriul Republicii Moldova

• începând cu 1 octombrie al fiecărui an

• sunt în format .pdf

http://www.ctice.md/ctice2013/?page_id=1690


http://edu.gov.md/ro/content/manuale

http://edu.gov.md/ro/content/manuale


Ordinul nr. 792 din 30.07.2015
cu privire constituirea Consiliului Bibliotecilor din învăţământul general, profesional şi superior din RM pe

lângă Ministerul Educaţiei

• Consiliul este un organ consultativ format pe lîngă Ministerul Educaţiei în
scopul coordonării activităţii bibliotecilor din instituţiile de învăţământ.

• Consiliul îşi desfăşoară activitatea în baza prezentului Regulament, aprobat
prin ordinul Ministrului Educației.

Misiunea:

• Consiliul are misiunea de coordonare a activității bibliotecilor din instituţiile
de învăţământ general, profesional și superior în probleme de dezvoltare şi
valorificare a resurselor informaţionale și de implementarea tehnologiilor şi
metodologiilor bibliotecare moderne.



http://edu.gov.md/ro/content/consilii



Activităţi CBÎ -
http://edu.gov.md/ro/content/consilii

http://edu.gov.md/ro/content/consilii


http://edu.gov.md/ro/content/activitatea-bibliotecilor-din-invatamint

http://edu.gov.md/ro/content/activitatea-bibliotecilor-din-invatamint










Activităţi planificate pentru anul 2017
privind activitatea bibliotecilor din învăţământ

• Promovarea și realizarea Obiectivelor Globale 2030 (lunar)

• Legea cu privire la biblioteci (Ministerul Culturii)

• Salarizarea bibliotecarilor, mărirea cu 30%, (Ministerul Culturii)

• Regulamentul cu privire la evaluarea, selectarea și achiziția manualelor pentru învățământul general, conform HG nr. 876 și art.

41 (1) din Codul Educației (martie)

• Regulamentul-cadru cu privire la funcționarea bibliotecilor din învăţământul general, profesional tehnic și superior (iunie)

(Ministerul Educaţiei)

• Date statistice veridice în Raportul 6-C, Raportul statistic 6-C privind activitatea bibliotecilor din învăţământ (martie)

• Raport cu privire la dotarea cu mijloace TIC a bibliotecilor (2012-2016) (martie)

• Recomandări către bibliotecile școlare privind procurarea unui soft de specialitate

• Merite pentru activitatea bibliotecilor și bibliotecarilor, Diploma Ministerului Educației, recomandări către CBÎ (aprilie)

• Dotarea cu TIC a bibliotecilor şcolare (Proiecte, APL, Manageri și ME – 150 calculatoare – proiect extern -2016, 150 -2017)

• Formarea continuă a bibliotecarilor (USM și B.B.P.Hașdeu, CE Novateca, Biblioteca Națională)

• Obţinerea gradelor de calificare la comisiile raionale, republicană (aprilie - mai) în 2016 – total 1855, deţin categorie de calificare 

- 707 

• Participarea la seminare şi conferinţe (pe parcursul anului)

• Vizibilitatea bibliotecilor (blog, site, facebook; pe parcursul anului)
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