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1. DISPOZIŢII GENERALE 

 
1.1 Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică (BRTŞ), (în continuare Biblioteca) este o 

instituție publică de informare și documentare, de categorie superioară și cu o 
deosebită valoare pentru societate, (conform Hotărârii Guvernului Republicii 
Moldova nr. 381 din 13.06.2006 și Ordinului nr.157 din 11.07.2006 al Ministerului 
Culturii al RM ). 

 
1.2 Biblioteca este o subdiviziune independentă a Instituției Publice Institutul National 

de Cercetări Economice(INCE) și funcționează în conformitate cu Legea cu privire la 
biblioteci, nr. 160 din 20.07.2017(Monitorul Oficial al RM, 2017, nr.301-315), Legea 
nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare din sectorul bugetar și Hotărârea 
Guvernului RM nr.1231 din  12.12.2018 privind punerea în aplicare a prevederilor 
Legii nr.270, Regulamentul–cadru de organizare și funcționare a bibliotecilor 
publice, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației Culturii și Cercetării al RM 
(MECC) nr.186 din 26.02.2019(MO al RM, 2019, nr.167-170),  Statutul INCE aprobat 
de către MECC și înregistrat la Agenția Servicii Publice a RM la 13.09.2018, alte acte 
normative. 

 
1.3 BRTŞ este centru biblioteconomic departamental pentru rețeaua de biblioteci 

tehnice și parte componentă a Sistemului National de Biblioteci din Republica 
Moldova și activează în baza Regulamentului privind activitatea metodologică în 
cadrul Sistemului Național de Biblioteci, aprobat prin ordinul Ministerului Culturii 
nr.2 din 13.01.2016. 

 
1.4 Biblioteca își desfășoară activitatea în baza principiului autonomiei profesionale, în 

conformitate cu legislația în vigoare, actelor normative în domeniu, programelor 
anuale și strategice ale BRTŞ și INCE aprobate la Consiliul Științific INCE. 

 
1.5 Funcția de bază a bibliotecii este crearea, dezvoltarea și valorificarea patrimoniului 

de documente speciale (standarde, brevete de invenții, documente normative, 
cataloage industriale etc.), colecții de carte, manuscrise științifice şi baze de date în 
domeniul economiei, agriculturii, industriei, energeticii, informaticii, 
telecomunicațiilor, mediului, sferei sociale şi tehnologice.  

 
1.6  Prin serviciile și programele oferite, biblioteca răspunde necesităților de informare, 

cercetare, lectură, educare și instruire ale utilizatorilor. BRTŞ se detașează integral 
de orice angajare ideologică sau politică, religie sau naționalitate oferind 
informația/ documentul fără nici un fel de discriminare pe motive de sex, rasă, 
etnie, religie, dezabilități sau apartenență politică. 

 
1.7 Biblioteca nu are personalitate juridică, dispune de atribute, care îi asigură 

identitatea: ștampila de extincție, pecete de inventar, logo, formular cu antet INCE 
BRTȘ, atribute de birotică. Sediul Bibliotecii se află pe str. Ion Creangă 45, mun. 
Chișinău, Republica Moldova. 

  
Regulament de organizare și funcționare  

a Bibliotecii Republicane Tehnico-Științifice 

Versiunea 04 

din 21. 06. 2019 

ROF  

Pag. 4/14 



  
Regulament de organizare și funcționare  

a Bibliotecii Republicane Tehnico-Științifice 

Versiunea 04 

din 21. 06. 2019 

ROF  

Pag. 5/14 

 
2. MISIUNEA BRTȘ 

 
2.1. Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică a Institutului Național de Cercetări 

Economice este o instituție publică specializată care care are misiunea de a asigura 
accesul maxim la resurse, produse şi servicii informaţionale (proprii și externe), de a 
conserva și valorifica patrimoniul științific instituțional și a genera conținuturi 
deschise în domeniul socio-economic și tehnic, oferind acces facil și rapid la informație, 
indiferent de locația utilizatorului. 

Misiunea Bibliotecii este orientată către o politică de prestare a serviciilor 
moderne și accesibile utilizatorilor, care răspunde provocărilor, schimbărilor mediului 
informațional – tehnologic. În acest sens BRTŞ are ca scop principal dezvoltarea și 
promovarea colecțiilor de documente pe diferite suporturi informaționale și asigurarea 
accesului nelimitat la serviciile și produsele bibliotecii. 
 
 

2.2 Valori 
 
– Resursele umane  
– Accesibilitatea 
–  Calitatea 
–  Creativitatea 
–  Tehnologiile informaționale moderne  

 

 
 

3. FUNCȚII ȘI ATRIBUȚII 
 

Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică a INCE exercită următoarele funcții: 
 
3.1 Dezvoltarea societății deschise și incluzive, promovarea libertății și creațiilor 

intelectuale în limitele protecției dreptului de autor și a drepturilor conexe; 
 

3.2 Asigurarea accesului la informație și tehnologii informaționale. Acceptarea și 
implementarea politicilor și programelor Accesului Deschis la publicațiile științifice 
ale INCE. Valorificarea patrimoniului științific instituțional. 

 

3.3 Extinderea și diversificarea serviciilor, metodelor de comunicare și promovare a 
resurselor documentare / informaționale ale bibliotecii; 

 

a. Promovarea alfabetizării și culturii informației, lecturii și educației non-formale; 
 

b. Oferirea unui forum pentru dezbateri și comunicare profesională, științifică și 
culturală. Perfecționarea profesională și instruirea continuă a angajaților din 
rețeaua bibliotecilor tehnice.  

 

c. Crearea parteneriatelor cu diverse instituții și organizații, asociații și persoane 
fizice în vederea formării profesionale, dezvoltării colecțiilor și satisfacerii 
necesităților informaționale a tuturor persoanelor interesate.  
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Pentru a realiza funcțiile sale Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică exercită 

următoarele atribuții principale prevăzute și în statutul Institutului Național de 
Cercetări Economice: 

 
d. Asigură accesul la informație prin: 

- achiziționarea, prelucrarea, stocarea, gestionarea, diseminarea și oferirea 
accesului la toate tipurile de documente din bibliotecă în domeniul tehnico–
ştiinţific şi economic (publicaţii tipărite, manuscrise, brevete de invenţii, 
documente normative, cataloage industriale, baze de date și alte obiecte); 

- crearea și dezvoltarea colecțiilor, inclusiv electronice, corespunzător 
necesităților utilizatorilor și profilului bibliotecii, evidența globală și evidența 
individuală a unităților materiale  intrate în colecțiile bibliotecii; 

- identificarea mijloacelor necesare proprii sau atrase pentru formarea, 
diversificarea și înnoirea colecțiilor de bibliotecă; 

- realizarea operațiunilor de catalogare și indexare a documentelor; 
- constituirea și dezvoltarea resurselor informaționale și acordarea asistenței 

solicitate în baza literaturii științifice, inovaționale, a datelor statistice în 
conformitate cu tematica cercetărilor științifice și programelor de cultura 
informației;  

  
e.  Asigură accesul la tehnologii informaționale și de comunicare, precum și la alte 

resurse prin: 
- implementarea și utilizarea tehnologiilor informaționale moderne în 

bibliotecă; 
- asigurarea accesului la baze de date științifice, cataloage și biblioteci 

electronice locale și internaționale; 
- crearea și actualizarea registrelor, bazelor de date, repozitoriului 

instituțional, fondurilor de informații tehnico-științifice în baza datelor și 
resurselor naționale și internaționale; 

- oferirea tehnologiilor informaționale în scop de formare, informare și 
comunicare (calculatoare, imprimante, soft-uri, copiatoare, scanere, table 
interactive, etc.); 

- accesul gratuit la internet; 
- dezvoltarea serviciilor de alfabetizare digitală pentru diferite categorii de 

utilizatori; 
 

f. Prestează servicii de bibliotecă pentru a satisface necesităților de informare, 
formare, studiu și cercetare, instruire și recreere ale personalului INCE, precum 
și pentru alte categorii de utilizatori din afara instituției;   
- oferă cu regularitate servicii și produse informaționale utilizatorilor 

Bibliotecii; 
- acordă asistență informațională, bibliografică și bibliometrică cercetătorilor 

științifici, organelor administrației publice centrale și agenților economici; 
- elaborează și difuzează informații, inclusiv bibliografice, referative și de 

sinteză privind dezvoltarea economiei naționale, realizările științifice, 
inovaționale și experiența avansată în domeniu;  

- evaluează anual necesitățile utilizatorilor prin intermediul sondajelor, 
interviurilor, chestionarelor; 



 
- efectuează o evaluare periodică a impactului serviciilor prestate de către 

bibliotecă și promovează rezultatele acestei evaluări; 
- desfășoară activități de marketing și promovare a bibliotecii și serviciilor 

oferite pentru întreaga comunitate; 
g. Organizează activități de instruire, educație non-formală și cultura informației 

prin: 
- Programe și activități de orientare a utilizatorilor în formularea corectă a 

cererii, identificarea și  localizarea surselor, organizarea,  sinteza și 
relevanța informației identificate; 

- Asistența și îndrumarea utilizatorilor în accesarea și utilizarea resurselor  
informaționale; 

-  Desfășurarea campaniilor de promovare a colecțiilor de bibliotecă și a altor 
resurse  informaționale, a aprecierii realizărilor științifice, inovațiilor, etc.; 

- Asigurarea platformei pentru transferul de cunoștințe prin organizarea 
activităților  științifice, de instruire și a evenimentelor  culturale;  

 
h. Activitatea metodologică a Bibliotecii ca centru biblioteconomic departamental 

pentru    rețeaua de  biblioteci tehnice  se realizează prin:  
- coordonarea și asistență metodologică a activității bibliotecilor tehnice din 

sectorul privat (întreprinderi și organizații); 
- susținerea formării profesionale continue a bibliotecarilor din bibliotecile 

tehnice–specializate prin organizarea și desfășurarea cu regularitate a 
activităților de instruire în domeniul de specialitate.  

- elaborarea resurselor informaționale privind dezvoltarea capacităților 
bibliotecarilor din rețea precum ghiduri, recomandări, alte documente de 
suport în activitatea bibliotecii; 

- colectarea și analiza datelor statistice cu privire la activitatea bibliotecilor 
din rețea; 

- asimilează și promovează metode și mijloace moderne de activitate a 
bibliotecii; 

- oferă servicii de logistică bibliotecilor din rețea. 
 
i. Pentru executarea atribuțiilor care îi revin, Biblioteca are următoarele drepturi: 

- să efectueze şi/sau să participe la realizarea de studii, cercetări, evaluări în 
domeniul biblioteconomiei şi științei informării, informației tehnico-
științifice; 

- să prezinte, în cadrul consultărilor publice, precum şi din oficiu opinii la 
proiecte de acte normative referitoare la organizarea şi funcționarea 
bibliotecilor specializate; 

- să participe și să fie membru în asociații profesionale; 
- să realizeze activități de advocacy pentru obținerea sprijinului, inclusiv 

financiar, în folosul bibliotecii din partea autorităților, membrilor 
comunității, altor factori de decizie sau orice subiect interesat; 

- să stabilească şi să utilizeze surse suplimentare de venituri în vederea 
dezvoltării serviciilor de bibliotecă, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare; 
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- să dezvolte relații de cooperare cu alte biblioteci sau instituții din țara şi 

străinătate, conform obiectivelor şi strategiei generale stabilite de 
autoritățile tutelare, inclusiv să încheie acorduri de cooperare în acest sens; 

- să participe la reuniunile internaționale de specialitate sau la consorțiile 
bibliotecare şi la asociațiile internaționale la care sunt membre, achitând 
cotizațiile şi taxele aferente. 
 

3.13  Biblioteca Republicană Tehnico - Științifică este o instituție publică și asigură 
prezenţa sa în mediul on-line prin deţinerea şi utilizarea paginii web proprii 
www.brts.md, a unui directoriu propriu pe pagina web a instituţiei tutelare, prin pagina 
instituțională în rețele de socializare, care asigură accesul on-line la informaţii despre 
structura, activitatea, colecţiile şi serviciile bibliotecii. Biblioteca asigură prestarea 
serviciilor în regim on-line. 
 

 4. ORGANIZAREA ŞI ACTIVITATEA BIBLIOTECII PUBLICE 
Secţiunea 1 

Conducerea  BRTȘ  
 

4.1 Activitatea managerială este organizată de către directorul Bibliotecii, care este 
desemnat prin ordin de către directorul INCE și  are următoarele atribuții: 

➢ conduce activitatea bibliotecii; 
➢ elaborează şi înaintează propuneri  la proiectul de buget al bibliotecii, propuneri 

cu privire la regulamentul de organizare şi funcționare a bibliotecii;  
➢ elaborează şi propune spre aprobare conducerii instituției, statul de personal şi 

schema de încadrare ale bibliotecii sau modificări la acestea, în limitele fondului 
de retribuire a muncii şi ale efectivului-limită stabilit; 

➢ gestionează, organizează şi implementează sistemul de management şi control 
intern; 

➢ prezintă, în termenul stabilit, raportul de activitate şi raportul statistic ale 
bibliotecii; 

➢ asigură respectarea legislației cu privire la transparența decizională în activitatea 
bibliotecii; 

➢ este membru al consiliului de administrație al INCE şi participă cu drept de vot la 
lucrările acestuia; 

➢ asigură elaborarea şi aprobă fişele de post ale angajaților bibliotecii; 
➢ asigură respectarea prevederilor legislației cu privire la securitatea şi sănătatea 

în muncă şi realizarea activităților de prevenire a incendiilor; 
 
4.2 În activitatea bibliotecii directorul are următoarele atribuții: 
1) privind activitatea internă a bibliotecii: 

➢ asigură executarea şi respectarea actelor normative naționale, care 
reglementează activitatea bibliotecii publice, precum şi îndeplinirea funcțiilor 
bibliotecii ce rezultă din prevederile prezentului Regulament; 

➢ aprobă obiectivele şi direcțiile strategice de activitate ale bibliotecii şi stabileşte 
căile de realizare a acestora; 

➢ asigură elaborarea strategiilor, programelor şi/sau planurilor de activitate ale 
bibliotecii şi le propune spre aprobare conducerii  INCE ; 

➢   aprobă rapoartele privind implementarea programelor şi planurilor de 
activitate ale secțiilor funcționale ale Bibliotecii; 
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➢  asigură, monitorizează şi poartă responsabilitate pentru realizarea 

implementarea planului de acțiuni pentru executarea strategiei şi a planului 
operațional anual, precum şi a altor planuri de activitate a bibliotecii; 

➢  asigură sistemul de management al proceselor de evaluare a angajaților; 
➢ asigură managementul bibliotecii și este responsabil de atitudinea personalului 

bibliotecii față de utilizatori; 
➢ este deschis spre tendințele de modernizare a bibliotecii. 

 
2) privind activitatea externă a bibliotecii: 

➢ expune opinii şi semnează avize cu privire la proiecte de acte normative, 
elaborate de autoritățile competente, referitoare la organizarea şi funcționarea 
bibliotecilor publice specializate sau la domeniile ei de activitate; 

➢  decide asupra elaborării şi prezintă spre examinare administrației INCE, proiecte 
de acte normative referitoare la activitatea bibliotecii sau la domeniile ei de 
activitate; 

➢  reprezintă biblioteca, fără un mandat special, în relațiile cu autoritățile publice, 
cu reprezentanții societății civile, cu persoanele fizice şi juridice din Republica 
Moldova şi din străinătate. 

3) privind cooperarea externă a bibliotecii: 
➢ negociază şi semnează acorduri de cooperare între bibliotecă şi alte entităţi 

publice sau private, naţionale sau internaţionale; 
➢  iniţiază noi parteneriate ale bibliotecii, fortifică parteneriatele existente şi 

asigură durabilitatea acestora; 
➢  cooperează activ cu mass-media în vederea promovării serviciilor bibliotecii, 

activităţii şi succeselor acesteia; 
➢  exercită şi alte atribuții conform legislației. 

 
4.3 Directorul adjunct este parte a personalului cu funcţii de conducere a bibliotecii şi se 

numeşte în funcţie de către directorul INCE la propunerea directorului BRTŞ pe 

criterii de profesionalism. Directorul adjunct se subordonează direct directorului 

bibliotecii.  

4.4 Directorul adjunct asigură realizarea legăturilor funcţionale dintre conducerea 

bibliotecii  şi personalul de specialitate, precum şi dintre subdiviziunile bibliotecii, 

având următoarele atribuţii: 

➢ acordă suport directorului la determinarea obiectivelor şi direcţiilor strategice 

de activitate ale bibliotecii; 

➢ coordonează și elaborează programele şi a planurile de activitate ale bibliotecii, 

a rapoartelor despre realizarea acestora în domeniile de activitate, în 

conformitate cu obiectivele şi direcţiile strategice stabilite; 

➢ coordonează modul de realizare a obiectivelor şi direcţiilor strategice de 

activitate ale bibliotecii; 

➢ asigură managementul de calitate al serviciilor şi activităţilor bibliotecii; 

➢ coordonează activitatea subdiviziunilor în vederea realizării obiectivelor şi a 

direcţiilor strategice de activitate a bibliotecii; 
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➢  coordonează activitatea structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a 

bibliotecii şi asigură conlucrarea operativă dintre director şi conducătorii 

acestora; 

➢  exercită împuternicirile de conducere a bibliotecii în cazul lipsei directorului, în 
condiţiile legii; 

➢  în temeiul delegării, reprezintă biblioteca în relaţiile cu autorităţile 
administraţiei publice centrale şi locale şi cu alte autorităţi publice, cu 
reprezentanţii societăţii civile, cu comunitatea, cu persoanele fizice şi juridice 
din Republica Moldova şi din străinătate; 

➢  asigură monitorizarea şi evaluarea executării obiectivelor şi a direcţiilor 
strategice de activitate ale bibliotecii, precum şi întocmirea rapoartelor privind 
implementarea acestora; 

➢  propune iniţierea proiectelor de acte normative sau administrative, în 
domeniile de activitate ale bibliotecii, în conformitate cu obiectivele şi direcţiile 
strategice stabilite de director; 

➢  exercită alte atribuţii stabilite de prezentul regulament ori delegate de director. 
4.5 În cazul lipsei sau imposibilităţii îndeplinirii atribuţiilor de către directorul adjunct, 

împuternicirile acestuia se exercită de către director sau de către un angajat al 
bibliotecii cu funcţie superioară, din cadrul personalului de specialitate din cadrul 
bibliotecii, desemnat prin ordinul directorului INCE,  privind modul de înlocuire a 
directorului sau, respectiv,  a directorului adjunct. 

4.6 Directorul, directorul adjunct, conducătorii subdiviziunilor interne ale bibliotecii 
reprezintă personal cu funcţie de conducere şi, în limitele atribuţiilor acordate, 
poartă răspundere pentru deciziile luate şi pentru activitatea bibliotecii. 

 
Secţiunea a 2-a 

Structura şi personalul bibliotecii publice 
 

4.7 Biblioteca Republicană Tehnico - Ştiințifică (BRTȘ) este parte componentă a 
structurii organizaţionale a Institutului Naţional de Cercetări Economice. Structura 
organizațională  a BRTŞ are menirea de a asigura buna funcţionare a bibliotecii, 
realizarea misiunii, valorilor  și obiectivelor strategice de dezvoltare. 

4.8 În cadrul BRTȘ se instituie consiliul de administrație, care are un rol consultativ îşi 
desfăşoară activitatea în baza regulamentului de organizare şi funcţionare al BRTȘ 
și Regulamentului cadru de organizare și funcționare a bibliotecii publice, aprobat 
prin ordinul MECC nr.186 din 26.02.2019.  

4.9 Consiliul de administraţie al BRTȘ se constituie prin dispoziția directorului 
bibliotecii și include 7 membri: directorul, directorul-adjunct, șefii de secții.  

➢ Consiliul de administraţie îşi desfășoară activitatea în şedinţe publice, ordinare 
şi extraordinare care se conduc de directorul bibliotecii; 

➢ Ședinţele consiliului de administrație se consemnează prin procese-verbale; 
4.10  Funcțiile și atribuțiile consiliului de administrație al BRTȘ: 

1) dezbate proiectele strategiei de dezvoltare și promovare a bibliotecii, planului de 
acţiuni pentru executarea strategiei, planului operaţional anual şi ale altor planuri 
de  
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activitate ale bibliotecii, precum şi măsurile necesare privind implementarea acestora; 
2) examinează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecii, 

organigrama, precum şi propunerile de modificare a acestuia; 

3) examinează proiectele de acte normative conexe organizării şi funcţionării bibliotecii 

şi domeniilor ei de activitate; 

4) analizează propunerile de tarife pentru produsele şi serviciile oferite contra plată de 

bibliotecă; 

5) 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; 

6) analizează și propune proiecte de amenajare, modernizare, extindere și reparaţie ale 

spațiilor funcționale ale bibliotecii; 

7) analizează propunerile/ofertele de achiziţionare de materiale consumabile, maşini, 

aparatură, echipamente IT, software şi servicii, necesare tuturor sectoarelor de 

activitate; 

8) analizează propunerile de sponsorizări, donaţii sau alte forme de susţinere materială 

şi/sau financiară a activităţii bibliotecii; 

9) analizează modificările legale, dacă este afectată de: numărul de posturi, natura 

posturilor, numărul de personal şi capitolul „cheltuieli salariale”; 

10) dezbate orice problemă administrativă sau intervenție în structura organizatorică a 

bibliotecii   apărută în activitatea curentă a bibliotecii; 

11) examinează criteriile pentru acordarea stimulărilor personalului bibliotecii, potrivit 

legii. 
  

4.11 Structura Bibliotecii este determinată de specificul bibliotecii, diversitatea colecțiilor 

deținute, de principalele funcții și atribuţii, conform Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a BRTȘ, Statului instituției fondatoare INCE.  

4.12 Pentru realizarea activităților de bază ale bibliotecii sunt prevăzute secții și oficii 

specializate. Conform organigramei instituționale, structura organizaţională a BRTŞ 

cuprinde patru secţii funcţionale, care asigură exercitarea misiunii, funcțiilor şi 

obiectivelor: 

▪ Secţia Achiziţii şi Prelucrare (SAP) cu două oficii specializate: 
- Oficiul Catalogarea și  indexarea documentelor 
- Oficiul Completare și  evidență  

▪ Secţia Lectură Publică şi Comunicarea Colecţiilor (SLPCC) cu două oficii: 
- Oficiul Relații cu publicul  
- Oficiul Depozit de carte și publicații periodice  

▪ Secţia Colecţii Speciale (SCS) cu două subdiviziuni: 
- Oficiul  Documente tehnico-normative 
- Oficiul  Documente brevetate 

▪ Secţia Asistență Informațională. 
- Oficiul Informare Bibliografică 
- Oficiul Tehnologii și resurse electronice 
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Organigrama BRTȘ  (aprobată la Consiliul Științific INCE 21.06.2019) 
 

 

4.13 În scopul optimizării proceselor tehnologice, soluționării unor probleme 

profesionale structura organizațională a bibliotecii poate fi modificată prin 

constituirea unor compartimente noi sau crearea unor comisii, grupuri de lucru 
cu regim de activitate temporar sau de lungă durată. 

4.14 Personalul BRTȘ activează în baza prevederilor Legii nr.160 /2017 Cu privire la 

biblioteci , Codul muncii al RM, nr.154/2003, altor prevederi normative conexe, 

precum și a fișelor postului. Efectivul bibliotecii este structurat în: personal de 

conducere,  personal de specialitate şi de întreţinere. 
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4.15 Activitatea secțiilor funcționale este administrată de către șefii de secție, numiți 

prin ordin de către director INCE, la propunerea  directorului BRTȘ. 

4.16 Personalul de specialitate include: bibliotecar principal, bibliograf principal, 

bibliotecar, bibliograf, specialist  tehnologii informaționale. 

4.17 Personalul bibliotecii este angajat și concediat prin ordinul directorului INCE cu 

acordul directorului BRTȘ în conformitate cu prevederile Codului muncii al RM. 

Angajarea este efectuată în baza unui interviu la care pretendentul prezintă din timp 

scrisoarea de intenție, CV-ul, buletinul de identitate, diplome (certificate) ce 

confirma studiile. 

4.18 Atribuțiile şi competențele personalului din bibliotecă se stabilesc în Regulamentul 

intern a Bibliotecii, Regulamentele secțiilor, fișele posturilor, programelor de 

activitate, aprobate la Consiliul Științific INCE şi vizate de directorul Bibliotecii.  

4.19 Promovarea angajaților se efectuează în rezultatul evaluărilor profesionale și a 

performanțelor obținute de către angajat în ultimii ani, la recomandarea șefilor de 

secții. 

4.20 Directorul BRTŞ asigură participarea personalului bibliotecii la activități de formare 

continuă, organizate de centrele naționale de formare profesională continuă, 

centrelor biblioteconomice și alți parteneri de dezvoltare a bibliotecilor.  

4.21 Evaluarea personalului se face anual, în baza raportului anual de activitate și 

conform indicatorilor propuși la începutul anului.  

4.22 Atestarea personalului de specialitate din biblioteci se realizează o dată la 5 ani prin  

conferirea /confirmarea consecutivă a categoriilor de calificare doi, întâi şi 

superioară, conform Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de 

calificare personalului de specialitate din biblioteci aprobat prin ordinul Ministerului 

Culturii al RM din  05.02.2015 cu modificările ulterioare în conformitate cu Legea 

nr.160/2017 cu privire la biblioteci și Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de 

salarizare din sectorul bugetar. 

 
4. FUNCȚIONAREA BIBLIOTECII REPUBLICANE TEHNICO-ȘTIINȚIFICE 

 

5.1 Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică funcționează în cadrul Instituției Publice 

Institutului Național de Cercetări Economice (IP INCE), conform statutului aprobat 

de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) și înregistrat la date 

13.09.2018. 

 

 

 

 

 



 

5.2 Biblioteca își desfășoară activitatea în baza strategiei de dezvoltare și a planurilor 

operaționale, aprobate de către Consiliul științific INCE, precum și strategiilor de 

dezvoltare și  direcțiilor prioritare naționale  în domeniul cercetării și inovării. 

5.3 Directorul bibliotecii asigură elaborarea și prezentarea rapoartelor anuale, 

semestriale privind activitatea BRTȘ la Consiliul Științific INCE, fiind aprobate de 

către  directorul INCE. La necesitate se prezintă și alte rapoarte/informații solicitate 

de către administrația INCE sau organele Administrației Publice Centrale. 

5.4 Raportarea anuală privind activitatea BRTȘ (partea analitică) se realizează prin 

întocmirea raportului anual de activitate a bibliotecii, pentru anul de referință și se 

prezintă secretarului științific INCE până la 15 decembrie a anului raportat.  

5.5 Raportului statistic anual (Forma 6c) al activității Bibliotecii se prezintă în forma 

stabilită de MECC la Centrul Național de Statistică, Cercetare și Dezvoltare din cadrul 

Bibliotecii Naționale a RM până la  unu martie a anului în curs, pentru anul 

precedent. 

5.6 Raportul anual, privind activitatea bibliotecii are un caracter public și se aduce la 

cunoștința comunității  prin  publicare pe pagina web a BRTȘ. 

5.7 Activitatea BRTȘ se finanțează din bugetul public (aprobat anual) și din surse 

externe neinterzise de lege. Bugetul bibliotecii este parte componentă a bugetului 

instituției publice INCE și se reflectă separat în acesta.  

5.8 La elaborarea proiectului bugetului se ține cont de planul strategic de dezvoltare a 

BRTȘ, planului operațional, precum și de necesitățile de întreținere tehnico-

materială a spațiilor bibliotecii, dotarea cu echipament modern, iluminare 

corespunzătoare, sistem de încălzire și semnalizare anti-incendiară.    

5.9 Alocarea mijloacelor financiare anuale destinate formării profesionale continue a 

personalului de specialitate al bibliotecii publice se planifică în conformitate cu 

prevederile art. 213 alin. (3) din Codul muncii al RM nr.154/2003. 

5.10 Biblioteca poate colecta venituri extrabugetare din activități de fundraising, 

donații, sponsorizări, servicii contra plată, alte venituri în conformitate cu 

prevederile legislației.  

5.11 Biblioteca realizează proiecte de cooperare națională și internațională și dezvoltă 

parteneriate atât în baza acordurilor scrise, cât și în afara unor documente exprese 

de cooperare. 

6. DISPOZIŢII FINALE 

6.1 Regulamentul de Organizare și Funcționare a Bibliotecii este aprobat la Consiliul 

Științific al INCE şi vizat de directorul BRTȘ. 

6.2 In cazuri motivate Regulamentul poate fi actualizat cu prevederi noi  în conformitate 

cu dispozițiile/ordinile fondatorului și legislația în vigoare. 

6.3 Regulamentul se aduce la cunoștință în mod obligatoriu tuturor salariaților 

bibliotecii şi fiecărui utilizator, la solicitare. 
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