
STATUTUL
 BIBLIOTECII NAŢIONALE PENTRU COPII

„ION CREANGĂ”

Aprobat prin ordinul
Ministerului Culturii

al Republicii Moldova
nr. 18  din 19.01.2004

I. Dispoziţii generale

1.1. Biblioteca Naţională pentru Copii “Ion Creangă“ este o instituţie
cultural-educativă, care asigură completarea, conservarea şi valorificarea
repertoriului de publicaţii pentru copii şi adolescenţi scoase pe teritoriul Republicii
Moldova, promovează tehnologii avansate şi noi strategii de informare a copiilor,
contribuie la elaborarea unor programe culturale destinate copiilor.

1.2. Biblioteca Naţională pentru Copii “Ion Creangă“ este instituţie de stat
din subordinea administrativă a Ministerului Culturii al Republicii Moldova şi îşi
desfăşoară activitatea sa conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova,
regulamentelor şi instrucţiunilor Ministerului Culturii şi a prezentului Statut, în
baza principiilor accesibilităţii, neangajării politice şi autonomiei profesionale.

1.3. Biblioteca Naţională pentru Copii “Ion Creangă“ are personalitate
juridică, dispune de sigiliu cu Stema de Stat a Republicii Moldova, ştampilă, foaie
cu antet, cont curent şi cont valutar în bancă, alte atribute necesare realizării
funcţiilor.

1.4. Biblioteca Naţională pentru Copii “Ion Creangă“ îşi are sediul în or.
Chişinău, str. Şciusev, 65.

II. Atribuţii şi sarcini

2.1. Biblioteca Naţională pentru Copii “Ion Creangă“ are următoarele
atribuţii şi sarcini:

2.1.1. Ca Bibliotecă Naţională pentru Copii:
 constituirea, în baza exemplarului legal, a unei colecţii exhaustive

de publicaţii şi alte documente pentru copii scoase pe teritoriul
Republicii Moldova;

 controlul bibliografic, conservarea şi valorificarea repertoriului
naţional de publicaţii pentru copii;

 completarea şi valorificarea capodoperelor literaturii universale
pentru copii;



 constituirea a diverse colecţii speciale;
 oferirea serviciilor informaţionale şi bibliotecare copiilor de la

vârsta preşcolară până la 16 ani, precum şi educatorilor, cadrelor
didactice, specialiştilor în domeniul literaturii pentru copii şi altor
categorii de beneficiari prin intermediul sistemului de împrumut şi
săli de lectură;

 crearea condiţiilor pentru comunicarea intelectuală, creativă şi
spirituală a utilizatorilor Bibliotecii prin intermediul activităţilor
informativ-culturale;

 elaborarea şi prezentarea în instanţele superioare a politicii de stat
în domeniul cărţii şi lecturii pentru copii şi adolescenţi;

 valorificarea bibliografică a publicaţiilor pentru copii;
 crearea rezervei naţionale de publicaţii pentru copii, asigurarea

schimbului şi împrumutului de publicaţii interbibliotecar;
 promovarea, iniţierea editării, reeditării şi traducerii cărţilor pentru

copii;
 exercitarea funcţiilor de centru biblioteconomic pentru bibliotecile

ce servesc copii (publice şi şcolare), coordonarea şi cooperarea
activităţii acestora;

 exercitarea funcţiilor de centru specializat în reţeaua naţională de
biblioteci informatizate;

 participarea la crearea Catalogului Naţional Partajat.
2.1.2. Ca instituţie bibliografică şi ştiinţifică:
 publicarea bibliografiei literaturii pentru copii (curentă şi

retrospectivă);
 utilizarea diverselor forme de asistenţă bibliografică şi

informaţională (buletine metodice şi bibliografice, almanahuri
literare, indici bibliografici pentru copii şi adolescenţi,
biobibliografii etc.);

 relevarea şi promovarea experienţei avansate în munca bibliotecilor
ce servesc copii din republică şi de peste hotare;

 coordonarea şi colaborarea cu alte instituţii interesate de domeniul
sociologiei şi psiho-pedagogiei lecturii copiilor;

 organizarea concursurilor literare republicane şi internaţionale, a
Salonului Internaţional de Carte pentru Copii;

 coordonarea activităţii metodice, ştiinţifice şi informaţionale cu alte
centre biblioteconomice republicane;

 colaborarea cu instituţii similare din alte ţări în diverse direcţii de
activitate;



 organizarea perfecţionării profesionale a cadrelor bibliotecare ce
servesc copii prin diverse forme: sesiuni de comunicări, seminare,
simpozioane, stagiuni, conferinţe, cicluri de lecţii;

 Biblioteca Naţională pentru Copii poate fi membru activ al
Federaţiei Internaţionale a Asociaţiilor Bibliotecilor şi
Bibliotecarilor (F.I.A.B.), al Consiliului Internaţional al Cărţii
pentru Copii şi Tineret (IBBY) pe lângă UNESCO, al Asociaţiei
Bibliotecarilor din Moldova.

III. Organizare

3.1. Structura organizaţională a Bibliotecii Naţionale pentru Copii “Ion
Creangă” corespunde direcţiilor de activitate a Bibliotecii şi este aprobată de
Ministerul Culturii.

3.2. Statele de funcţii ale Bibliotecii Naţionale pentru Copii sunt aprobate de
Ministerul Culturii.

3.3. Subdiviziunile principale ale structurii Bibliotecii sunt serviciul, oficiul.

IV. Administrare. Drepturi şi obligaţiuni

4.1. Biblioteca Naţională pentru Copii “Ion Creangă“ este condusă de un
director general desemnat de Ministerul Culturii.

4.2. Primul adjunct al directorului general, directorul adjunct şi contabilul-
şef sunt desemnaţi şi eliberaţi din funcţie de directorul general al Bibliotecii cu
acordul Ministerului Culturii.

4.3. Şefii de servicii sunt desemnaţi de către directorul general al Bibliotecii,
primul adjunct al directorului general, directorul adjunct.

4.4. Lucrătorii Bibliotecii sunt angajaţi de către directorul general la
propunerea şefilor de servicii.

4.5. Pentru funcţionarea Bibliotecii în conformitate cu cerinţele actuale, pe
lângă directorul general se creează Consiliul administrativ şi Consiliul ştiinţific.

4.5.1. Consiliul administrativ al Bibliotecii Naţionale pentru Copii
“Ion Creangă“, în a cărui componenţă intră directorul general al Bibliotecii,
primul adjunct al directorului general, directorul adjunct, secretarul ştiinţific,
preşedintele comitetului sindical, este organul colegial de conducere şi
dirijare a serviciilor şi oficiilor Bibliotecii şi activează în baza unui
regulament aprobat de directorul general.



4.5.2. Consiliul administrativ execută ordinele Ministerului Culturii
privind activitatea Bibliotecii Naţionale pentru Copii “Ion Creangă“,
participă la elaborarea bugetului, programului de activitate, cât şi întocmirea
raportului anual asupra activităţii Bibliotecii.

4.5.3. Consiliul ştiinţific, a cărui componenţă este aprobată de către
directorul general, stabileşte direcţiile şi temele investigaţiilor ştiinţifice,
bibliografiilor fundamentale, concursurilor republicane şi estimează
rezultatele acestor activităţi.

4.5.4. Consiliul ştiinţific este condus de către directorul general,
aspectul organizatoric fiind asigurat de către secretarul ştiinţific al
Bibliotecii. Consiliul îşi desfăşoară activitatea în baza unui regulament
aprobat de directorul general.

4.6. Directorul general reprezintă Biblioteca în organele de stat şi
organizaţiile obşteşti, în raporturile cu persoanele juridice şi fizice, cu biblioteci şi
instituţii din Republică şi de peste hotare; organizează activitatea Bibliotecii şi
răspunde pe deplin pentru realizarea programelor acesteia; asigură respectarea
legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova şi a disciplinei de stat, emite ordine,
aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare a serviciilor, fişele de post ale
salariaţilor; înfăptuieşte toate operaţiile bancare, deschide şi închide conturile
bancare ale Bibliotecii, încheie contracte şi eliberează procuri; asigură controlul
colecţiilor de cărţi şi publicaţii, materiale audiovizuale şi a întregii avuţii a
Bibliotecii; promovează politica de cadre; asigură condiţii normale de muncă;
realizează măsuri tehnico-materiale pentru informatizarea Bibliotecii şi
automatizarea proceselor de muncă.

4.7. Biblioteca Naţională pentru Copii “Ion Creangă“ este finanţată de la
bugetul republican de stat. Prestarea serviciilor cu plată, alocaţiile sponsorilor şi
mecenaţilor, darea în arendă a unor încăperi pot servi ca surse suplimentare de
acoperire a cheltuielilor pentru activitatea Bibliotecii.

4.8. Activitatea Bibliotecii Naţionale pentru Copii “Ion Creangă“ se
desfăşoară conform programului de activitate anual, aprobat de către directorul
general.

V. Dispoziţii finale

5.1. Biblioteca Naţională pentru Copii “Ion Creangă“ are deviz propriu.
Executarea devizului, precum şi evidenţa contabilă a patrimoniului Bibliotecii se
realizează de către contabilitatea proprie, conform instrucţiunilor în vigoare şi
actelor normative.

5.2. Controlul asupra activităţii economice şi financiare a Bibliotecii se
efectuează de către Ministerul Culturii şi de către alte instituţii autorizate de stat.



5.3. Reorganizarea şi încetarea activităţii Bibliotecii are loc conform
legislaţiei în vigoare şi ţine de competenţa Ministerului Culturii al Republicii
Moldova.

5.4. Bunurile rămase după lichidarea Bibliotecii sunt puse la dispoziţia
Ministerului Culturii.


