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I. Obiective prioritare 

 
 

1.1. Aprobarea şi punerea în exerciţiu a concepţiei de manifestare a BNRM în 
cadrul viziunii europene relative la rolul şi locul bibliotecilor naţionale în 
contextul Umanităţii Digitale. 
 

1.2. Implementarea deciziilor şi recomandărilor întrunirii 2013 a CENL  (în 
special în ceea ce priveşte strategiile CENL pe anii 2015-2017, noile viziuni 
asupra interacţiunii şi conexiunii TEL cu Europeana, Business-planului 
Bibliotecii Digitale, implementării în funcţionarea bibliotecilor naţionale  
digitale a noutăţilor recomandate de Comitetul de Management al TEL , 
interacţiunii bibliotecilor naţionale cu bibliotecile de cercetare, sistemului de 
management al bibliotecii naţionale, managementului calităţii şi indicatorilor 
de performanţă în biblioteca naţională, rolulului bibliotecii naţionale în 
dezvoltarea digitală a naţiunilor, aplicării copyrightului în biblioteca 
naţională ş.a.). 
 

1.3. Corelarea, în temeiul unui plan expres, a activităţilor bibliotecilor publice de 
promovare în comunităţi a valorilor şi principiilor europene. 
 

1.4. Realizarea unei suite de acţiuni cultural-ştiinţifice şi literar-artistice 
consacrate Anului Grigore Vieru ( la 80 de ani de la naştere). 
 

1.5. Ajustarea politicii colecţiilor a BNRM la caracteristicile actuale ale 
Umanităţii Digitale. 
 

1.6. Recondiţionarea activităţii BNRM în domeniul conservării, salvgardării şi 
valorificării moştenirii culturale imateriale (intangibile). 
 

1.7. Continuarea lucrărilor de renovare a activităţii de conservare, restaurare, 
salvgardare şi valorificare a moştenirii culturale scrise; recondiţionarea 
actvităţii de monitorizare şi valorificare a cărţilor şi a altor genuri de 
documente înstrăinate; reconditionarea lucrărilor de conservare si 
valorificare a heraldicii. 
 

1.8. Renovarea activităţilor de centru metodologic ale BNRM prin transformarea 
lor în activitate biblioinfrastructurală; elaborarea, adoptarea şi punerea în 
exerciţiu a Concepţiei privind rolul de infrastructură al BNRM în cadrul 
reţelei de biblioteci publice şi al Sistemului Naţional de Biblioteci şi 
Repertoriului de produse, servicii, lucrări şi activităţi biblioinfrastructurale 
(Profilul  Infrastructural  Biblioteconomic). 
 

1.9. Reforma relaţiilor cu utilizatorii în temeiul caracteristicilor tehnologiilor 2.0. 
şi 3.0., în special al feedbackului. În acest domeniu, anul 2015 se declară drept 
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an al interactivităţii. 
 

1.10. Continuarea modernizării activităţii de difuzare culturală. Recondiţionarea 
actvităţilor publicitare şi redotarea tehnologică a acestora. 
 

1.11. În consens cu cele enunţate în p.1.9, se prefigurează extinderea utilizării 
instrumentelor şi resurselor bibliostatisticii şi ale sondajului în actul 
managerial şi în procesul de  producţie. 
 

1.12. Renovarea actvităţii inovaţionale în instituţie.Transformarea ei într-unul din 
criteriile de bază ale evaluării resursei umane. 
 

1.13. Renovarea sistemului de formare profesională continuă a personalului. 
 

1.14. Continuarea  lucrărilor  de  renovare  a  spaţiilor  funcţionale  din sediile 
instituţiei, de dezvoltare tehnologică a ei. 
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II. Obiectivele specifice pe direcţii de activitate 

 
 

2.1. Dezvoltarea, conservarea și comunicarea colecţiilor 
 

Completarea curentă și retrospectivă 
 
3.1.1. Ajustarea politicii de dezvoltare a colecţiilor a BNRM la caracteristicile actuale ale Umanităţii 

Digitale:  
- abordarea problemei privind instituirea depozitului legal de resurse electronice; 
- extinderea noţiunii de moştenire culturală scrisă şi asupra documentelor digitale cu 

conţinut corespunzător                                                    
                                                                                      Termen de realizare: pe  parcursul anului 

      Resp.: şef direcţie, SDC  
3.1.2. Concentrarea eforturilor asupra plenitudinii completării  documentelor cu titlu de Depozit legal:  

depistarea editurilor noi; confruntarea documentelor recepţionate de BNRM cu bibliografia 
naţională, cu listele de publicaţii ale editurilor; conlucrarea cu Camera Naţională a Cărţii, 
editori, autori în vederea completării curente şi retrospective a publicaţiilor care fac obiectul 
Depozitului legal                                                                             
                                                                                       Termen de realizare: pe  parcursul anului 

       Resp.: şef direcţie, SDL  
3.1.3. Continuarea recepționării Depozitului legal al României 

                                                                          Termen de realizare: pe  parcursul anului 
      Resp.: şef direcţie, SDC  

3.1.4. Eficientizarea achiziţiei de documente: prospectarea permanentă a pieţei editoriale, consultarea 
cataloagelor editoriale, informarea în cadrul târgurilor de carte, accesarea paginilor web ale 
editurilor şi librăriilor on-line etc. 

       Termen de realizare: pe parcursul anului 
       Resp.: şef direcţie, SDC  

3.1.5. Continuarea proiectului de completare a colecţiilor Moldavica  şi Literaturile Lumii prin donaţii 
din exterior, proiect sprijinit de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al 
Republicii Moldova şi de către ambasadele Moldovei 

      Termen de realizare: pe parcursul anului 
                    Resp.: SDC, SLL, SMH 

3.1.6. Amplificarea relaţiilor de colaborare cu autori, edituri, societăţi de distribuţie, biblioteci, 
ambasade, fundaţii şi alţi potenţiali donatori de carte 

     Termen de realizare: pe parcursul anului 
     Resp.: SDC  

3.1.7. Activizarea relaţiilor de parteneriat cu bibliotecile din străinătate 
     Termen de realizare: pe parcursul anului 
     Resp.: SDC  

 
Organizarea, conservarea și prezervarea colecțiilor 

 
3.1.8. Elaborarea unor acte de reglementare în domeniu:  

• Regulamentul privind gestiunea şi asigurarea unui regim special de conservare a 
exemplarelor de Depozit legal; 

• Regulamentul privind securitatea colecţiilor (finisarea); 
• Instrucţiunea cu privire la evidenţa documentelor electronice din colecţiile BNRM; 
• Metodologia de evidenţă a materialelor care se prelucrează în grup  
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                Termen de realizare: pe parcursul anului 
                                                           Resp.: şef direcţie, custodiu principal, CDC  

3.1.9. Îmbunătăţirea gestiunii colecţiilor; evidenţa strictă a intrărilor/ieşirilor în ansamblu pe 
Bibliotecă şi în fiecare secţie aparte 

   Termen de realizare: pe parcursul anului 
   Resp.: SDC, secțiile deţinătoare de colecţii 

3.1.10. Continuarea reformei Audiovideotecii Naţionale în scopul salvgardării şi valorificării moştenirii 
culturale imateriale (intangibile): 

- Implementarea unei organigrame noi a serviciului; 
- Dotarea serviciului cu tehnica AV performantă; 
- Formarea profesională adecvată a salariaţilor; 
- Instituirea Registrului Naţional al creaţiilor muzicale   şi a legitimaţiilor (testimoniilor) 

ce se vor înmâna autorilor lucrărilor incluse în Registru; 
- Instituirea, (în cadrul Bibliografiei Naţionale) a unui fascicol ce va include descrierile 

creaţiilor muzicale incluse în Registru; 
- Iniţierea unor formule noi de activitate:  

a) organizarea fondului (bazei) de înregistrări fonografice a glasurilor personalităţilor 
marcante ale Moldovei;  
b) organizarea unor forme noi de activitate (de ex.: o întâlnire publică de scurtă durată, 
sistematică, într-o anumită zi a săptămânii  cu o personalitate care ar prezenta un 
discurs, ar răspunde la întrebări, ar vorbi şi cânta etc.;  concerte serale cu anumiţi 
instrumentişti; audiţii cu genericul “Pe treptele muzicale ale BNRM”; înfiinţarea, în 
colaborare cu Ministerul Culturii, Uniunea Compozitorilor şi alte organizaţii, a unui 
ansamblu de valorificare ştiinţifică a moştenirii clasicilor muzicii naţionale, organizarea  
întâlnirilor cu înterpreţi şi ansambluri de astfel de muzică; audiţii de sărbătorile 
calendaristice;  instituirea unui serial al cântecelor de succes sau  o şedinţă dedicată unui 
cântec, la care să participe compozitorul, interpretul, să fie prezentată istoria cântecului 
etc.).  

-      Continuarea exploatării formulelor tradiţionale cum sunt lansările de carte, lansările 
unor cântece, expoziţii de instrumente, expoziţii foto, expoziţii gen “Compozitorul 
cutare în muzica şi în viaţă”.  

-     Ridicarea  inventivităţii  salariaţilor serviciului la nivelul unei biblioteci nationale 
europene. 

                                                                                       Termen de realizare: pe parcursul anului 
                                                                            Resp.: şef direcţie, SA 

3.1.11. Continuarea lucrărilor de renovare a activităţii de conservare, restaurare, salvgardare şi 
valorificare a moştenirii culturale scrise; recondiţionarea actvităţii de monitorizare şi 
valorificare a cărţilor şi a altor genuri de documente înstrăinate: 

- Continuarea realizării Programului National “Memoria” Moldovei” 
                                                                             Termen de realizare: pe  parcursul anului 

                                                                            Resp.: SCVR, SN 
- Continuarea reformei Simpozionului ştiintific “Valori Bibliofile” 

                                                                              Termen de realizare: trim.II 
                                                                           Resp.: şef direcţie, SCVR, SM,  SA 

- Editarea unui volum consacrat cărtilor vechi şi rare editate în Moldova şi aflate în 
colecţii de peste hotare 

                                                                             Termen de realizare: pe  parcursul anului 
                                                                           Resp.: SCVR, SE 

- Organizarea Seminarului teoretico-practic de conservare şi restaurare a documentelor 
                                                                             Termen de realizare: trim.II 

                                                                           Resp.: CCR 
- Efectuarea unor lucrări de restaurare ştiinţifică a unor cărţi vechi şi rare;                                                                              

implementarea metodei de reconstituire virtuală, în format digital a cărţilor rare (de ex. 
Cazania lui Varlaam), altor cărţi ce ar merita să fie monumentalizate prin digitalizare 
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(Numele tău de Grigore Vieru, editia princeps de la 1883 a poeziilor lui Eminescu s.a.) 
                                                                             Termen de realizare: pe  parcursul anului 

                                                                           Resp.: SN 
- Recondiţionarea lucrărilor de conservare şi valorificare a heraldicii: elaborarea lucrării 

“Bibliografia heraldicii naţionale” 
                                                                             Termen de realizare: pe  parcursul anului 

                                                                           Resp.:SMH 
- Continuarea  activităţilor de conservare preventivă: controlul colecţiilor în scopul 

depistării publicaţiilor infectate şi deteriorate; efectuarea igienizării colecţiilor; controlul 
mediului de depozitare;  xerocopierea celor mai solicitate documente de către utilizatori  

                                                                           Termen de realizare: pe  parcursul anului 
                                                                           Resp.: CCR, secţiile deţinătoare de colecţii 

3.1.12. 
 

Continuarea realizării Programului Naţional „Memoria Moldovei”: dezvoltarea relaţiilor de 
parteneriat cu instituţii participante la Programul Naţional „Memoria Moldovei”; lărgirea 
relaţiilor de colaborare cu bibliotecile din străinătate în vederea acumulării informaţiei privind 
documentele naţionale aflate peste hotare; pregătirea Registrului Programului Naţional 
„Memoria Moldovei” pentru prezentarea lui pe suport electronic; continuarea digitalizării 
documentelor patrimoniale, incluse în  Registrul Programului Naţional „Memoria Moldovei” 

       Termen de realizare: pe parcursul anului 
                                                                              Resp.: SCVR, SN 

3.1.13. Întreprinderea unor măsuri suplimentare privind asigurarea integrităţii colecţiilor: 
achiziţionarea, în mod eşalonat, a unor sisteme de control automatizate şi sistemelor de 
observare video; monitorizarea realizării Programului de măsuri privind îmbunătăţirea 
securităţii şi asigurării integrităţii colecţiilor; trecerea pe alte suporturi a documentelor 
patrimoniale pentru salvgardarea originalelor ş.a.                                                                         
                                                                                      Termen de realizare: pe  parcursul anului 
                                                                                      Resp.: administraţia BNRM 

3.1.14. Efectuarea controlului colecţiilor conform „Programului de verificare a colecţiilor BNRM pe 
anii 2009 – 2018”)                                                       Termen de realizare: pe  parcursul anului 

             Resp.: şef direcţie, şefi secţii 
3.1.15. Analiza gradului de utilizare a colecţiilor disponibile, depistarea exemplarelor superflue,  

documentelor uzate fizic şi moral                               Termen de realizare: pe parcursul anului 
                                                                        Resp.: CCR, secţiile deţinătoare de colecţii 

3.1.16. Utilizarea optimală a spaţiilor destinate amplasării documentelor 
   Termen de realizare: pe parcursul anului 

                                                                                   Resp.: SDC, secțiile deţinătoare de colecţii 
                                                         

Comunicarea colecțiilor 
 
3.1.17 Reforma relaţiilor cu utilizatorii în temeiul caracteristicilor tehnologiilor 2.0 şi 3.0, în special al 

feedback-ului: 
- reconsiderarea activităţii Consiliului Utilizatorilor BNRM; 
- implicarea utilizatorilor în activităţile instituţiei, în special în crearea de conţinuturi 

electronice; 
- implicarea utilizatorilor în procesul de programare şi de organizare a activităţii; 
- organizarea sondajelor de opinie, precum şi rapoartelor către utilizatori privind modul în 

care ideile, obiecţiile şi doleanţele lor sunt onorate; 
- proiectarea posibilităţilor lărgi de interactivitate pe siteul Bibliotecii şi pe alte produse 

                                                                                      Termen de realizare: pe parcursul anului 
-                                 Resp.: şefi direcţii, secţiile BNRM 

3.1.18. Asigurarea înregistrării / reînregistrării de  utilizatori în baza de date a BNRM în mod 
automatizat  
                                                                                      Termen de realizare: pe  parcursul anului 
                       Resp.: SAG 
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3.1.20. Evidenţa utilizatorilor  – persoane juridice în mod centralizat 
                                                                                      Termen de realizare: pe  parcursul anului 
                      Resp.: şefi direcţii, şefi servicii  

3.1.21. Schimbarea radicală a culturii  relaţiilor cu utilizatorii; şcolarizarea salariaţilor implicaţi în 
servirea utilizatorilor; monitorizarea respectării eticii şi culturii în relaţiile cu publicul; 
diversificarea formelor şi metodelor de împrumut la staţionar; utilizarea formelor noi eficiente 
de atragere a utilizatorilor potenţiali; relansarea activităţii Consiliului utilizatorilor  
                     Termen de realizare: pe parcursul anului 
                     Resp.: şefi direcţii, şefi servicii 

 
 
 

Estimare pentru a. 2015 
 
 

 
Nr. 

 
Denumirea indicatorilor 

 
Unitate de 

măsură 
 

 
Volum 

1.  Fondul total la sfârşit de an unitate materială 2589000 

2.  Nr. de unităţi materiale recepţionate (total), 
inclusiv prin: 

unitate materială 15000 

Depozitul Legal al R. Moldova: 
• cărţi  
• reviste  
• ziare  
• alte documente 

 
titlu / volum 

titlu/nr. 
titlu 

titlu / u. m. 

 
2200/4200 
195/2300 
180/11300 
250/450 

Depozitul Legal al României unitate materială  1500 

Cumpărare  unitate materială 800 
Donaţii unitate materială 5000 
Schimb internaţional de publicaţii 
       -   recepţionări 
       -   expedieri 
 

 
unitate materială 

 
1200 
800 

3. Eliminări de documente  
 

unitate materială 9000 

4. Aşezarea documentelor la raft  
 

unitate materială 350000 

5. Verificarea corectitudinii aşezării documentelor la raft 
 

unitate materială 940000 

6. Controlul fondurilor privind parametrii optim de 
conservare a documentelor 
 

unitate materială 40000 

7. Restaurarea publicaţiilor  
 

titlu 4100 

8. 
 

Nr. de utilizatori: 
 

- utilizatori la sediu  utilizator 7000 
- utilizatori  la distanță utilizator 130000 
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- utilizatori  produse  de  difuzare culturală utilizator 50000 
- utilizatori  servicii și produse biblioteconomice  

 
utilizator 3100 

9. Nr. de vizite:  
 

- vizite la sediu vizită 100000 
inclusiv la manifestări vizită 50000 

- vizite /vizualizări la distanţă total 
 
inclusiv: 

• site  
• catalog electronic 
• SIBIMOL 
• BND «Moldavica» 
• bloguri 

 

vizite /afişeri 
 
 

vizite/afişeri 
vizite/afişeri 
vizite/afişeri 
vizite/afişeri 

afişeri 

190800/ 
520000 

 
70000/160000 
27000/100000 
93000/190000 

800/4000 
/70000 

10. Nr. de documente împrumutate  
 

unitate materială 350500 

11. Împrumut interbibliotecar: 
 -   nr. de împrumuturi acordate bibliotecilor din R.M. 
   - nr. de abonaţi 
 

 
unitate materială 

 

 
6000  
100 
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3.2. Activitatea  informaţională şi de informatizare 
 

Implementarea deciziilor şi recomandărilor întrunirii 2013 a CENL 
 

3.2.1.       Implicarea în implementarea noilor viziuni asupra interacţiunii şi conexiunii Bibliotecii     
                Europene  cu Europeana 

                Termen de realizare: pe  parcursul anului 
                                                                                                     Resp.: SN,  CA, alte secţii 
3.2.3.        Implementarea în funcţionarea Bibliotecii Naţionale Digitale  Moldavica a noutăţilor   
                 tehnologice,  logistice şi de  management recomandate de  TEL 

                Termen de realizare: pe  parcursul anului 
                                                                                                     Resp.: SN, CA,  SAV 
3.2.4.   Dezvoltarea  parteneriatelor strategice cu instituţii deţinătoare de colecţii patrimoniale, 

participante la Programul Naţional „Memoria Moldovei”; asigurarea interacţiunii BNRM cu 
bibliotecile de cercetare (în primul rând – cu Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” ) 

                Termen de realizare: pe  parcursul anului 
                                                                                                     Resp.: SCVR, SN, SAV 
3.2.5.        Dezvoltarea parteneriatelor strategice pentru dezvoltarea BND Moldavica cu alte  instituţii din  
                 ţară şi din străinătate 

               Termen de realizare: pe  parcursul anului 
                                                                                                    Resp.: SN,  
3.2.6.         Crearea colecţiilor digitale de înaltă calitate şi prestarea serviciilor specifice în baza lor, cu 

promovarea ulterioară  în mediul real şi virtual  
               Termen de realizare: pe  parcursul anului 

                                                                                                    Resp.: SN, SAV 
3.2.7.         Crearea unor produse şi servicii digitale comerciale (CD-uri cu înregistrări consacrate unor  
                  monumente de arta cărţii sau  rarităţi din patrimoniul naţional cultural, excursii virtuale şi  
                  reale, emisiuni, filme web etc.) 

                Termen de realizare: pe  parcursul anului 
                                                                                                     Resp.: SPC,  SN, SAV ş.a. 
3.2.8.        Asigurarea respectării în continuare a copyrightului în BNRM 

                Termen de realizare: pe  parcursul anului 
                                                                                                      Resp.: secţii 

 
Catalogarea, clasificarea și indexarea documentelor 

 
3.2.9. Prelucrarea operativă a documentelor noi  în regim automatizat  

Termen de realizare: pe  parcursul anului 
                                                                           Resp.: SCC; SAV  

3.2.10. Prelucrarea analitică a informaţiilor (consultarea presei şi culegerilor tematice, descrierea 
bibliografică analitică în regim automatizat) 

Termen de realizare: pe  parcursul anului 
                                                                                Resp.: şef direcţie, SPC, SCB, SMH, SA, SLL 

3.2.11. Menţinerea, completarea şi perfectarea catalogului electronic:  completarea bazei de date 
centrală;  retroconversia activă a descrierilor bibliografice din catalogul tradiţional în catalogul 
electronic            

           Termen de realizare: pe  parcursul anului 
                                                                                Resp.: şef direcţie, SPC, SCB, SMH, SA, SLL 

3.2.12. Continuarea creării fișierelor de autoritate  (nume de personă, nume de colectivitate, nume 
geografice, titluri uniforme, vedete de subiect)  

Termen de realizare: pe  parcursul anului 
                                                                           Resp.: SCC  
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Informarea bibliografică şi documentară 
 
3.2.13. Crearea, descrierea şi promovarea de servicii noi, computerizate în baza  resurselor generate  

            Termen de realizare: pe  parcursul anului 
                                                                                   Resp.: şef direcţie, şefi secţii 

3.2.14. Extinderea repertoriului de resurse informaţionale accesibile la distanţă  
Termen de realizare: pe  parcursul anului 

                                                                                    Resp.: şef direcţie, şefi secţii 
3.2.15. Actualizarea site-ului şi blog-urilor BNRM 

Termen de realizare: pe  parcursul anului 
                                                                               Resp.: CA 

3.2.16. Crearea  Bibliotecii electronice ne-patrimoniale  
Termen de realizare: pe  parcursul anului 

                                                                               Resp.: şef direcţie, şefi secţii 
3.2.17. Formarea propriul resurs informaţional: „Arhiva informaţiilor realizate” în format electronic 

(„Bibliografii nepublicate”) 
 Termen de realizare: pe  parcursul anului 

                                                                               Resp.: ABD 
3.2.18. Prestarea serviciilor informaţionale şi de referinţă  

Termen de realizare: pe  parcursul anului 
                                                                               Resp.: şef direcţie, şefi secţii 

3.2.19. Organizarea DSI (difuzarea selectivă a informaţiei) pentru unele categorii de utilizatori prin e-mail  
Termen de realizare: pe  parcursul anului 

                                                                               Resp.: şef direcţie, şefi secţii 
3.2.20. Îndeplinirea referinţelor tematice în scris / format electronic 

Termen de realizare: pe  parcursul anului 
                                                                               Resp.: şef direcţie, şefi secţii 

3.2.21. Promovarea serviciilor şi produselor BNRM  în spaţiul Web 
Termen de realizare: pe  parcursul anului 

                                                                                    Resp.: şefi direcţii, şefi secţii 
3.2.22. Formarea utilizatorilor BNRM 

Termen de realizare: pe  parcursul anului 
Resp. Şefi secţii 

 
Elaborarea publicaţiilor bibliografice şi informative 

 
3.2.23. Elaborarea ediţiilor bibliografice (vezi Anexa nr. 7) 

- Bibliografia Naţională a Moldovei. Moldavistica (Exteriorica) 
- Bibliografia Naţională a Moldovei. Publicaţii oficiale 
- Bibliografia Naţională a Moldovei. Teze de doctorat 
- Bibliografia heraldicii naţionale 
- Cultura în Moldova: buletin de informare şi documentare 
- Cronica vieţii politico-administrative, social-economice şi culturale a Moldovei 
- Mihail Petric: Biobibliografie 

 
Termen de realizare: pe parcursul anului 

                                                                               Resp.: şef direcţie, SABD, SM, SCB    
 
 

Informatizare 
3.2.24. Asigurarea funcţionalităţii calculatoarelor şi a altor echipamente din reţeaua informatizată 

locală 
              Termen de realizare: pe parcursul anului 

                  Resp.: CA 
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3.2.25. Procurarea echipamentelor pentru reţeaua locala: calculatoare, imprimante 
             Termen de realizare: pe parcursul anului 

                Resp.: CA 
 
 
 

Estimare pentru a. 2015 
 

Nr. Denumirea indicatorilor Unitate de 
măsură 

Volum 

1. Catalogarea documentelor titlu 9000 

2. Indexarea documentelor titlu 10000 

3. Crearea Catalogului electronic  
- introducerea datelor noi 
- retroconversia 

 
înregistrare 
înregistrare 

 
10000 
8000 

4. Crearea Bibliotecii Naţionale Digitale 
„Moldavica”: digitalizarea documentelor  

 
pagină 

 
70000 

5. Extragerea fişelor din cataloagele tradiţionale fişă 10000 

6. Casarea documentelor din catalogul electronic unitate materială 2200 

7. Informaţii bibliografice în regim de cerere și 
ofertă 

 
informaţie 

 
14000 

8. Informații bibliografice în scris informație 80 

9. Consultaţii consultaţie 10500 

10. Reviste şi prezentări bibliografice revistă 40 

11. Consultarea şi fişarea presei notiţă bibliogr. 7000 
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3.3. Difuzare culturală 
 

                 Programe culturale 
 

3.3.1. Realizarea unei suite de acţiuni cultural-ştiinţifice şi literar-artistice consacrate Anului Grigore 
Vieru (la 80 de ani de la naştere). Organizarea Festivalului Naţional al Cărţii şi Lecturii şi 
Salonului Internaţional de Carte 2015 consacrate Anului Grigore Vieru 

Termen de realizare: pe parcursul anului 
       Resp.: SPC, SA, SCAH, SLL, SM, SCVR 

3.3.2. Organizarea de evenimente cu caracter socio-cultural conform Agendei evenimentelor cultural-
ştiinţifice  (vezi Anexa nr.1) 

Termen de realizare: pe parcursul anului 
       Resp.: SPC, SA, SCAH, SLL, SM, SCVR 

3.3.3. Valorificarea colecțiilor speciale prin prezentări, realizare de pliante, ghiduri, organizarea  
 expozițiilor (evenimente, aniversări / comemorări, noutăți), activităţilor cultural-ştiinţifice 
  etc. 
                                                                                    Termen de realizare: pe parcursul anului 

       Resp.:, SA, SCAH, SM, SCVR 
3.3.4. Continuarea lucrărilor de virtualizare a  publicităţii şi a reflectării programelor şi  

 activităţilor BNRM 
 Termen de realizare: pe parcursul anului 

  Resp.: SPC, şefi secţii 
3.3.5. Continuarea modernizării activităţii de difuzare culturală; recondiţionarea activităţilor 

publicitare : 
- dotarea BNRM cu o camera de filmare, de format mic, pentru pregătirea unor filme şi 

videoclipuri proprii; 
- alocarea unor mijloace financiare mai consistente pentru amplasarea publicităţii în 

mijloacele mass-media; 
- şcolarizarea salariaţilor corespunzători în materie de metodologii moderne de reclamă, 

psihologie publicitară, efiencitizarea publicităţii s.a. 
- crearea unor grupuri de voluntari şi recurgerea la serviciile unor organizaţii care 

profesează voluntariatul; 
- acţiuni de fundraising în vederea identificării unor surse suplimentare de finanţare a 

publicităţii; 
- dezvoltarea relaţiilor de parteneriat în domeniul publicităţii 

Termen de realizare: pe parcursul anului 
      Resp.: SPC, SA, SCAH, SLL, SM, SCVR 

3.3.6. Continuarea relațiilor cu diaspora 
  Termen de realizare: pe parcursul anului 

       Resp.: SPC, şefi secţii 
3.3.7. Participarea la organizarea în comun cu Liga bibliotecarilor a Galei Premiilor naţionale  

GALEX, ediţia a V-a  
                                                                        Termen de realizare: aprilie 

                   Resp.: LBRM , şefi secţii 
 

Activitatea editorială 
 
3.3.8. Continuarea lucrărilor de modernizare a activităţii editoriale 

 Termen de realizare: pe parcursul anului 
       Resp.: SE 

3.3.9. Relansarea, în format digital, a Gazetei Bibliotecarului; crearea unei echipe de jurnalişti  
profesionişti şi colaborarea ei cu bibliotecarii 

 Termen de realizare: pe parcursul anului 
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       Resp.: SE 
3.3.10. Îmbunătățirea calităţii materialelor promoţionale  

 Termen de realizare: pe parcursul anului 
      Resp.: SPC, SE, şefi secţii 

3.3.11. Continuarea  editării lucrărilor  BNRM pe suport  electronic  
 Termen de realizare: pe parcursul anului 

       Resp.: SE 
 

 
 

           
Estimare pentru a. 2015 

 
 
Nr. 

 
Denumirea indicatorilor 

 
Unitate de 

măsură 
 

 
Volum 

1. Manifestări cultural/științifice organizate de 
BNRM (total),  
inclusiv:  
 

        activitate 276 

- Nr. de activităţi cu caracter literar, 
cultural sau educativ 

 

activitate 95 

- Nr. de expoziţii total, 
             inclusiv: 

       expoziţie 
 

181 
 

• expoziţii-eveniment 
 

expoziţie 
 

12 
 

• expoziţii tematice 
 

expoziţie 
 

105 
 

• expoziţii „Achiziţii noi” 
 

expoziţie 
 

24 
 

• medalioane bibliografice medalion 40 

2. Nr. de excursii 
 

excursie 10 

3. Editarea publicaţiilor titlu 
 

           23 
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3.4. Activitatea infrastructurală biblioteconomică 
 

 
Renovarea activităţilor de centru metodologic ale BNRM prin transformarea lor în activitate 

biblioinfrastructurală 
 

3.4.1. Elaborarea, adoptarea şi punerea în exerciţiu a Concepţiei privind rolul de infrastructură al 
BNRM în  cadrul reţelei de biblioteci publice şi al Sistemului Naţional de Biblioteci şi a 
Profilului de activitate  biblioinfrastructurală a ei                                                        
                                                                                            Termen de realizare: trim.I 

                                                                              Resp.: şef direcţie, SDB, SSC, SSS 
3.4.2. 

 
Efectuarea lucrărilor şi activităţilor biblioinfrastructurale cheia  

 Termen de realizare: pe parcursul anului 
                                                                     Resp.: şef direcţie, SDB, SSC 

Elaborarea / actualizarea cadrului legal şi de reglementare a organizării şi funcţionării bibliotecilor 
 

3.4.3. Participarea la elaborarea / modificarea  / actualizarea cadrului legal şi de reglementare a 
organizării şi funcţionării bibliotecilor (proiecte de legi, regulamente, instrucţiuni, documente 
normative etc.) 

  Termen de realizare: pe parcursul anului 
                                                                                      Resp.: şef direcţie, SDB, SSC, SSS 

3.4.4. Participarea la elaborarea politicilor biblioteconomice  
  Termen de realizare: pe parcursul anului 

                                                                                      Resp.: şef direcţie, SDB, SSC, SSS 
3.4.5. Elaborarea unui plan expres de activităţi  privind  promovarea în comunităţi a valorilor şi 

principiilor europene, cu implicarea bibliotecilor publice 
        Termen de realizare: trim.I 

                                                                                  Resp.: şef direcţie, SDB, SSC  
  

Activitatea de cercetare şi dezvoltare în biblioteconomie  
 

3.4.6. Elaborarea Repertoriului de lucrări, publicații și activități științifice în cadrul Sistemului 
Național de Biblioteci pe anii 2016-2017  

Termen de realizare: Trim. IV 
Resp.: şef direcţie, SSC 

3.4.7. Organizarea Barometrului de opinie în rândurile utilizatorilor  BNRM 
Termen de realizare: trim. IV 
Resp.: şef direcţie, SSS 

3.4.8. Organizarea TOP-ului celor mai citite 10 cărți ale anului 2014 
Termen de realizare: trim.III 
Resp.: şef direcţie, SSS 

3.4.9. Organizarea Simpozionul Ştiinţific Anul Bibliologic 2014 (elaborarea programului,  
coordonarea organizării evenimentului, pregătirea comunicărilor, asistenţă şi informare de  
specialitate persoanelor implicate în program etc.)                                              
                                                                             Termen de realizare: trim. I 
                                                                             Resp.: şef direcţie, şefi servicii 

3.4.10. Organizarea Seminarului responsabililor de activitatea de cercetare din cadrul centrelor 
biblioteconomice                                                    Termen de realizare: trim.I-IV 
                                                                            Resp.: şef direcţie, SDB,SSC, SSS 

3.4.11. Organizarea întrunirii participanţilor la cercetarea „Sistemul Naţional de Biblioteci al 
Republicii Moldova: realizarea modelului strategic” în scopul discutării metodologiei de 
cercetare 
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          Termen de realizare: trim. I 
                                                                                      Resp.: şef direcţie, SSC 

3.4.12. Demararea cercetării „Sistemul Naţional de Biblioteci al Republicii Moldova: realizarea 
modelului strategic”. Compartimentul „Biblioteci publice” 
                                                                                         Termen de realizare: trim. I-IV 
                                                                                         Resp.: şef direcţie, SSC 

3.4.13. Organizarea ediţiei a V-a a Festivalului Naţional al Cărţii şi Lecturii: asistență de specialitate 
și organizatorică, elaborarea criteriilor de evaluare pentru concursurile de nivel național, 
actualizarea paginii FNCL pe site, blog, Facebook, totaluri, elaborarea buletinului informativ 
în format electronic, organizarea festivității de închidere a Festivalului 
                                                                                      Termen de realizare: aug. – sept.  
                                                                                      Resp.: şef direcţie, SDB, SSC, SSS 

3.4.14. Asigurarea activităţii Fundaţiei Conferinţa Directorilor  Bibliotecilor Publice (raionale, 
municipale, orăşeneşti) – CODIBIP. Organizarea reuniunii anuale 2015 a CODIBIP 

            Termen de realizare: trim. I-IV 
                                                                                        Resp.: şef direcţie, SDB, SSC, SSS 

  
Formarea profesională continuă a bibliotecarilor 

 
3.4.15. Participarea la elaborarea Regulamentului cu privire la organizarea formării profesionale 

continue a personalului profesional și specializat de bibliotecă din Sistemul Național de 
Biblioteci din Republica Moldova             
                                                                                                  Termen de realizare: trim.II 

             Resp.: şef direcţie 

3.4.16. Comunicarea profesionala prin intermediul paginii web a Bibliotecii, blogurilor, conturilor pe 
Slideshare, Skype, Facebook, etc.  

Termen de realizare: pe parcursul anului 
Resp.: şef direcţie, SDB, SSC 

3.4.17. Organizarea şedinţelor  Clubului biblioteconomiştilor din Moldova 
Termen de realizare: pe parcursul anului 
Resp.: şef direcţie 

3.4.18. Asigurarea funcţionării Centrului de Informare şi Documentare în Bibliologie         
(organizarea colecţiei, servirea utilizatorilor, organizarea expoziţiilor) 

             Termen de realizare: pe parcursul anului 
 Resp.: SDB 

3.4.19. Asistență în vederea atestării pentru conferirea/confirmarea gradului de calificare 
Termen de realizare: pe parcursul anului 

                                                                           Resp.: şef direcţie, SDB, SSC 
 

Produse şi servicii intelectuale pentru biblioteci şi bibliotecari 
 

3.4.20. Elaborarea Repertoriului de produse şi servicii intelectuale prestate de BNRM pentru 
biblioteci şi  bibliotecari                                                          
                                                                                            Termen de realizare: trim.II 

                                                                              Resp.: şef direcţie, SDB, SSC, SSS 
3.4.21. Elaborarea publicaţiilor de specialitate :  

- Magazin bibliologic – pe parcursul anului 
- Gazeta bibliotecarului – pe parcursul anului 
- Calendar Naţional 2016 – trim. IV 
- Buletin bibliologic nr. 21 – trim. III 
- Biblioteconomia Moldovei: Cadru de reglementare vol.VI – trim. IV 
- Bibliotecile publice din Republica Moldova. Situații statistice 2013-2014 – trim. II 
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- Festivalul Național al Cărții și Lecturii: Buletin informativ (publicație electronică) 
nr. 1, 2. - trim. III  

- Topul celor mai citite 10 cărți  ale anului 2014 – trim. III                                                                                               
                                                                           Resp.: şef direcţie, SDB, SSS, SCB, SE 

3.4.22. Administrarea, dezvoltarea, actualizarea portalului bibliotecilor publice   
  Termen de realizare: pe parcursul anului 

                                                                                        Resp.: şef direcţie, SDB 
3.4.23. Actualizarea Blogului de biblioteconomie şi ştiinţa informării 

                                                                                    Termen de realizare: pe parcursul anului 
                                                                              Resp.: şef direcţie, SDB, SSC, SSS 

3.4.24. Oferirea consultanţei şi îndrumării profesionale în cadrul seminarelor, întrunirilor 
bibliotecarilor din bibliotecile publice din republică, deplasărilor în teritoriu (la solicitare) 

Termen de realizare: pe parcursul anului 
Resp.: şef direcţie, SDB, SSC 

  
Implicarea elementelor destinatare în calitate de partenere 

 în proiecte şi programe de nivel naţional 
3.4.25. Reforma  relațiilor cu bibliotecile destinatare (bibliotecile publice, bibliotecile – centre 

biblioteconomice) Sporirea interactivității, feedbackului, etc .  prin utilizarea instrumentelor 
web 2.0 și web 3.0  
                                                                              Termen de realizare: pe parcursul anului 
                                                                                        Resp.: şef direcţii, şefi secţii 

3.4.26. Organizarea în comun cu alte biblioteci a activităților cultural-științifice 
             Termen de realizare: pe parcursul anului 

                                                         Resp.: şef direcţii, şefi secţii 
3.4.27. Activitatea în cadrul structurilor profesionale de nivel naţional (Consiliul Biblioteconomic 

Naţional, Liga Bibliotecarilor, Comitetul tehnic nr. 1 pentru standardizare în biblioteconomie, 
informare şi documentare, grupuri de lucru etc.) 
                                                                                    Termen de realizare: pe parcursul anului 
                                                                                    Resp.: şef direcţie, SDB, SSC, SSS 
 

 Sistemul Naţional de Împrumut Interbibliotecar (SNÎIB) 
3.4.28. Elaborarea instructiunilor si normelor metodologice pentru bibliotecile publice componente  

ale SNB, care să asigure desfăşurarea eficientă a ÎIB 
                                                                              Termen de realizare: pe parcursul anului 
                                                                                       Resp.: şef direcţie, SÎP 

3.4.29. Organizarea unor activităţi (întruniri, seminar), pentru promovarea Regulamentului privind 
SNÎIB aprobat la CBN la 30.10.2014 și includerea în circuit a noilor tipizate 
                                                                              Termen de realizare: pe parcursul anului 
                                                                                       Resp.: şef direcţie, SÎP 
 

 Asistența de specialitate pe diferite componente ale organizării,  
funcţionării şi modernizării bibliotecilor 

 
3.4.30. Acordarea asistenţei  metodologice,  informaționale  şi documentare    bibliotecarilor din 

bibliotecile publice  din republică, a centrelor biblioteconomice departamentale   pe  probleme 
specifice domeniului, în special în contextul  priorităţilor anului 2015 - Anul promovării 
valorilor europene. 

Termen de realizare: pe parcursul anului 
                                                                                  Resp.: şef direcţie, SDB 

3.4.31. Acordarea consultanței în vederea organizării  conferințelor, simpozioanelor, seminarelor, 
colocviilor, campaniilor de promovare a imaginii bibliotecii, concursurilor, festivalurilor, 
altor activități științifice și culturale  
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            Termen de realizare: trim.I-IV 
                                                                                       Resp.: şef direcţie, SDB,SSC, SSS 

3.4.32. Acordarea asistenţei de specialitate necesare bibliotecilor publice în vederea implementării 
Programului  Novateca – Biblioteci Globale în Moldova; asistenţă în vederea elaborării unor 
proiecte de finanţare, în probleme ce ţin de modernizarea şi diversificarea serviciilor de 
bibliotecă, activități de avocatură biblioteconomică ş.a. 

Termen de realizare: pe parcursul anului 
                                                                           Resp.: şef direcţie, SDB 

          
Studierea şi diseminarea experienţei avansate şi a inovaţiilor 

 
3.4.33. Studierea tendinţelor de dezvoltare, a priorităţilor de activitate, a experienţei avansate în 

bibliotecile de peste hotare, în bibliotecile din țară şi diseminarea rezultatelor prin: 
- Site-ul BNRM 
- Blogul de biblioteconomie şi ştiinţa informării 
- Blogul bibliotecilor publice din Republica Moldova, etc 
- Reţele de socializare 
- Publicaţii în  presa de specialitate 
- Participarea la diverse activităţi de specialitate 

Discuţii individuale la sediu sau în deplasare 
             Termen de realizare: trim.I-IV 

                                                                                        Resp.: şef direcţie, SDB,SSC, SSS 
3.4.34. Continuarea creării unei baze de date care să asigure difuzarea experienţei avansate 

                                Termen de realizare: pe parcursul anului 
                                                                                    Resp.: şef direcţie, SDB 

3.4.35. Sintetizarea experiențelor reprezentative și recomandarea spre implementare a soluțiilor 
optime 

            Termen de realizare: trim.I-IV 
                                                                                                 Resp.: şef direcţie, SDB,SSC, SSS 

 
Avocatura biblioteconomică 

 
3.4.36. Actualizarea mapei tematice online  Tribuna Avocatului Bibliotecii 

http://www.slideshare.net/rmbiblioteci/tribuna-avocatului-bibliotecii 
                                                                                     Termen de realizare: trim.I-IV 

                                                                                                  Resp.: şef direcţie, SDB 
3.4.37. Promovarea Declarației IFLA de la Lion privind Accesul la Informare și Dezvoltare 

            Termen de realizare: trim.I-IV 
                                                                                                 Resp.: şef direcţie, SDB,SSC, SSS 

 
Statistica bibliotecară 

 
3.4.38. Recepţionarea şi verificarea situaţiilor statistice privind activitatea bibliotecilor publice, 

caselor şi caminelor de cultură, şcolilor muzicale, a şcolilor de arte şi arte plastice  
                             Termen de realizare: trim. I-II 

                                                                                            Resp.: şef direcţie, SDB, SSS 
3.4.39. Totalizarea  rezultatelor  activităţii  bibliotecare a bibliotecilor publice raionale / municipale 

/orășenești, caselor de cultură, şcolilor muzicale, şcolilor de arte, elaborarea şi prezentarea 
materialului de sinteză pentru Ministerul Culturii și Biroul Naţional de Statistică  

                             Termen de realizare: trim. I-II 
                                                                                            Resp.: şef direcţie, SDB, SSS 

3.4.40. Crearea bazei de date „Bilanţ 2014” 
                            Termen de realizare: trim. I-II 

                                                                                           Resp.: şef direcţie, SDB, SSS 
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3.4.41. Testarea sistemului de raportare online a situaţiilor statistice, creat de Novateca 
                         Termen de realizare: trim. I-IV 

                                                                                        Resp.: şef direcţie, SDB, SSS 
  

Relaţii internaţionale 
 

3.4.42. Participarea la activitățile desfășurate de organizaţiile  internaţionale de profil: IFLA 
(International Federation of Library Associations), CENL (Conference of European National 
Libraries), UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), 
BAE (Asambleea Bibliotecilor Euro-Asiatice) etc.  

           Termen de realizare: pe parcursul anului 
                                                                           Resp.: administrația BNRM 

3.4.43. Cooperarea bilaterală cu bibliotecile naţionale din alte ţări  
          Termen de realizare: pe parcursul anului 

                                                                          Resp.: administrația BNRM 
3.4.44. Stabilirea unor noi contacte de colaborare 

           Termen de realizare: pe parcursul anului 
                                                                          Resp.: administrația BNRM 

 
 

Estimare pentru anul 2015 
 

Nr. Denumirea indicatorilor Unitate de 
măsură 

Volum 

1. Organizarea activităţilor ştiinţifice 
 

activitate 2 

2. Studii şi cercetări 
 

studiu 3 

3. Întruniri 
 

întrunire 1 

4. Deplasări 
 

deplasare 6 
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3.5. Sistemului Integrat al Bibliotecilor 
Informatizate din Moldova 

 
Continuarea procesului de integrare a bibliotecilor  în SIBIMOL 

 
3.5.1. Întreprinderea acţiunilor de integrare în SIBIMOL a bibliotecilor interesate de promovarea colecţiilor sale 

prin intermediul Sistemului 
 Termen de realizare: pe  parcursul anului 

      Resp.: Şef direcţie,  CCB 
3.5.2. Redimensionarea condiţiilor pentru crearea parteneriatelor cu bibliotecile publice din UTA 

Gagauzia 
 Termen de realizare: pe  parcursul anului 

      Resp.: Şef direcţie,  CCB 
3.5.3. Continuarea procesului de identificare a bibliotecilor publice comunale, pasibile să integreze 

resursele bibliografice  sale în SIBIMOL (dotate tehnologic şi cu resurse umane suficiente) 
Termen de realizare: pe  parcursul anului 

       Resp.: Şef direcţie,  CCB 
3.5.4. Încheierea contractelor de integrare în SIBIMOL cu bibliotecile publice din Republica Moldova 

Termen de realizare: pe parcursul anului 
                Resp.: Şef direcţie,  CCB 

  
Completarea și păstrarea bazei de date biblioghrafice SIBIMOL 

 
3.5.5. Verificarea, redactarea, selectarea înregistrărilor bibliografice, intrate din cataloagele locale ale 

bibliotecilor-participante  
Termen de realizare: pe parcursul anului 

       Resp.: Şef direcţie,  CCB 
3.5.6. Stocarea și actualizarea datelor convertite în SIBIMOL  

Termen de realizare: pe  parcursul anului 
                 Resp.: Şef direcţie,  CCB 

3.5.7. Respectarea standardelor în vigoare pentru efectuarea înregistrărilor bibliografice prin 
verificarea înregistrărilor create în bibliotecile-particinante în Sistem 

Termen de realizare: pe  parcursul anului 
                  Resp.: Şef direcţie,  CCB 

3.5.8. Executarea controlului asupra procesului de elaborare a repertoriilor înregistrărilor de autoritate  
Termen de realizare: pe  parcursul anului 

                 Resp.: Şef direcţie,  CCB 
 

Asistență de specialitate 
 
3.5.9. Renovarea sistemului de formare profesională continuă a bibliotecarilor din bibliotecile, 

interesate de integrare în SIBIMOL; instruirea specialiştilor în vederea exploatării modulelor 
soft-ului SIBIMOL 

            Termen de realizare: pe  parcursul anului 
                             Resp.: Şef direcţie,  CCB 

3.5.10. Coordonarea activităților de creare a înregistrărilor bibliografice și de autoritate cu bibliotecile 
participante 

           Termen de realizare: pe  parcursul anului 
                            Resp.: Şef direcţie,  CCB 

3.5.11. Convocarea şedinţelor operative, în vederea rezolvării problemelor litigioase de catalogare şi 
indexare 

           Termen de realizare: pe  parcursul anului 
           Resp.: Şef direcţie,  CCB 

3.5.12. Consultarea specialiștilor din bibliotecile-participante, implicați în crearea Catalogului Național 
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Colectiv Partajat 
           Termen de realizare: pe  parcursul anului 

                Resp.: Şef direcţie,  CCB 
3.5.13. Consultarea specialiştilor din cadrul BNRM, implicaţi în crearea înregistrărilor bibliografice în 

SIBIMOL 
Termen de realizare: pe  parcursul anului 

                  Resp.: Şef direcţie,  CCB 
3.5.14. Preluarea şi implementarea normelor metodologice în vederea structurării înregistrărilor 

bibliografice 
Termen de realizare: pe  parcursul anului 

                             Resp.: Şef direcţie,  CCB 
3.5.15. Acordarea asistenţei necesare Programului Naţional Novateca 

Termen de realizare: pe  parcursul anului 
                             Resp.: Şef direcţie,  CCB 

3.5.16. Acualizarea site-ului SIBIMOL 
Termen de realizare: pe  parcursul anului 

                             Resp.: Şef direcţie,  CCB 
 

 
Estimare pentru a. 2015 

 
Nr. Denumirea indicatorilor Unitate de 

măsură 
Volum 

 
1. 

 
Structurarea înregistrărilor bibliografice în 
SIBIMOL conform formatului UNIMARC 
 

 
înreg. 

 
10000 
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3.6. Management 
 

3.6.1. Elaborarea, aprobarea la Consiliul Ştiinţific al BNRM şi punerea în exerciţiu a concepţiei de 
manifestare a BNRM în cadrul viziunii europene relative la rolul şi locul bibliotecilor naţionale 
în contextul Umanităţii Digitale ( în baza comunicărilor făcute la reuniunea 2014 a CENL de 
către doctorii Timo Honkela din Finlanda şi Clément Oury din Franţa)   

                                                                                          Termen de realizare: trim.I                                                                                         
                                     Resp.: administraţia BNRM, CM 

3.6.2. Elaborarea Planului de acţiuni şi lucrări ce vor decurge din Concepţia sus-numită 
                                                                                          Termen de realizare: trim.I                                                                                         

                                     Resp.: administraţia BNRM, CM 
3.6.3.  Implementarea deciziilor şi recomandărilor întrunirii 2013 a CENL: 

- Extinderea managementului calităţii  
- Elaborarea unui business plan                                                                                 

                                                                             Termen de realizare: pe parcursul anului                                                                                
                                  Resp.: CM 

3.6.4. Dezvoltarea managementului proiectelor 
           Termen de realizare: pe parcursul anului                                                                                         
                       Resp.: administraţia BN 

3.6.5. Definitivarea şi aprobarea documentelor standard ale procedurilor manageriale 
      Termen de realizare: pe parcursul anului                                                                                         
                       Resp.: CM   

3.6.6. Continuarea reformei tehnologice. Continuarea elaborării următoarelor documente: 
- Indexul competenţelor în BNRM 
- Standardele locale privind calitatea proceselor operaţionale şi a produselor / serviciilor 
- Indicatorii de performanţă (Codul tehnologic al BNRM) 

                                                                        Termen de realizare: pe parcursul anului                                                                                         
      Resp.: CM, directori adjuncţi 

3.6.7. Continuarea aplicării standardului ISO TR 28118 „Informare şi documentare – Indicatorii de 
performanţă pentru bibliotecile naţionale” în practica managerială 

                                                                        Termen de realizare: pe parcursul anului                                                                                         
      Resp.: CM, directori adjuncţi 

3.6.8. Renovarea activităţii inovaţionale în instituţie: 
- Revizuirea Regulamentului  privind activitatea inovaţională în BNRM în vederea 

modernizării acesteia 
- Instituirea unei forme permanente de şcolarizare a inovatorilor şi de activitate a lor în 

echipe 
- Includerea activităţii inovatoare printre criteriile de evaluare a personalului 
- Asigurarea unor recompense mai mari pentru invenţii 
- Trecerea în revista a activităţii inovaţionale a serviciilor. Organizarea unei expozitii 

anuale, în cadrul careia fiecare serviciu să-şi  prezinte inovaţiile 
- Instituirea unor premii speciale pentru activitatea inovaţională (în bani, în obiecte de preţ, 

în vizite de documentare peste hotare etc.) 
- Profesionalizarea procesului de evaluare a invenţiilor; elaborarea unor criterii obiective 

                                                                             Termen de realizare: pe parcursul anului                                                                                         
                      Resp.: CM 
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3.6.9. Reorganizarea activităţii de marketing: 
- Extinderea promovării serviciilor şi produselor prin Internet 
- Promovarea imaginii instituţiei în plan naţional şi internaţional 
- Elaborarea materialelor promoţionale atractive, inclusiv în limbi moderne 
- Studierea pieţei de servicii 
- Recurgerea la forme extrabibliotecare adecvate în vederea înviorării şi împrospătării 

percepţiei utilizatorilor reali şi potenţiali                                                                                   
- Obţinerea resurselor extrabugetare prin prestarea serviciilor cu plată, încheierea 

contractelor cu unităţi economici etc. 
                                                                         Termen de realizare: pe parcursul anului                                                                                         
            Resp.: Comisia de marketing, CM, şefi de secţii 

3.6.10. Colaborarea cu agenţia de amplasare în câmpul muncii în vederea rezolvării poblemelor legate 
de lipsa de specialişti în anumite servicii 

      Termen de realizare: pe parcursul anului                                                                                         
      Resp.: SP 

3.6.11. Organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante 
      Termen de realizare: pe parcursul anului                                                                                         
      Resp.: SP 

3.6.12. Renovarea sistemului de formare profesională continuă a personalului: 
- Elaborarea şi aprobarea unui Regulament special privind Sistemul de formare 

profesională continuă; 
- Desemnarea unui specialist coordonator al acestui sistem; 
- Elaborarea anuala a planului de activităţi de formare continuă la care să fie anexat 

Devizul de cheltuieli necesare; 
- Prevederea în cadrul bugetului instituţiei a mijloacelor necesare a finanţării actvităţii de 

formare profesională continuă, conform planuluui anual de formare profesională 
continuă; 

- Controlul sistematic asupra îndeplinirii planului de formare continuă 
      Termen de realizare: trim.I                                                                                         
      Resp.: şefi direcţie 

3.6.13. Pregătirea salariaţilor de confirmarea sau de obţinerea gradelor de calificare 
      Termen de realizare: pe parcursul anului                                                                                         
                                     Resp.: administraţia BNRM 

3.6.14. Revenirea la sistemul de perceptori în dezvoltarea carierei tinerilor specialişti 
      Termen de realizare: pe parcursul anului                                                                                         
      Resp.: şefi secţii 

3.6.15. Evaluarea performanţelor profesionale 
      Termen de realizare: trimestrial 
      Resp.: Comisia de evaluare 

3.6.16. Controlul medical al personalului. Lucrări de protejare a sănătăţii şi de asigurare a securităţii la 
locurile de muncă. Îndeplinirea cu stricteţe a prescripţiilor Înspecţiei Muncii 

      Termen de realizare: pe parcursul anului                                                                                         
      Resp.: inginer securitate a muncii 

3.6.17. Organizarea timpului liber al angajaţilor  
      Termen de realizare: pe parcursul anului                                                                                         
         Resp.: administraţia BNRM , Comitetul Sindical 

3.6.18. Participarea salariaţilor la activitatea Ligii Bibliotecarilor 
      Termen de realizare: pe parcursul anului                                                                                         
      Resp.: administraţia BNRM 
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3.7. Activitatea administrativă şi economico-financiară  

    
 Activitatea economico-financiară 

 
3.7.1. Continuarea activitatilor de conformare a activităţii contabile recomandărilor şi cerinţelor Curţii 

de Conturi şi a Inspectiei Financiare a Ministerului Finanţelor 
      Termen de realizare: pe parcursul anului                                                                                         
      Resp.: contabil-şef 

3.7.2. Studierea şi implementarea actelor normative referitoare la activitatea contabilă şi financiară 
      Termen de realizare: pe parcursul anului                                                                                         
      Resp.: contabil-şef, administraţia BNRM 

  
Activitatea administrativă 

 
3.7.3. Reparaţia acoperişurilor celor două sedii, a unor spaţii funcţionale din cele două blocuri care 

necesită să fie renovate 
   Termen de realizare: pe parcursul anului                                                                                         
      Resp.: director adjunct pe gospodărie 

3.7.4. Intreţinerea clădirilor 
      Termen de realizare: pe parcursul anului                                                                                         
      Resp.: director adjunct pe gospodărie 

3.7.5. Îmbunătăţirea în continuare a asigurări documentare şi organizatorice a Comisiei pentru achiziţii 
      Termen de realizare: pe parcursul anului                                                                                         
      Resp.: Comisia pentru achiziţii 

3.7.6. Înnoirea treptată a mobilierului şi inventarului (rafturi, mese, scaune, vitrine) 
                 Termen de realizare: pe parcursul anului                                                                                         
                                     Resp.:  director adjunct pe gospodărie 

3.7.7.  Procurarea calculatoarelor, materialelor necesare functionării şi, în unele sectoare, chiar a 
dezvoltării instituţiei 

                                                                         Termen de realizare: pe parcursul anului                                                                                         
                   Resp.: administraţia BNRM 
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IV. Indicatori de performanţă  

 
 

    Serviciu, 
activitate sau 
aspect supus 
măsurării 

 
Indicatori de performanţă 

 
2014 

1. Dezvoltarea    
colecţiei 

     naţionale 

1.1. Procentul publicaţiilor naţionale achiziţionate de biblioteca naţională     ≤ 95  % 

1.2. Procentul de titluri solicitate, aflate în colecţii 99 % 

2. Asigurarea 
    accesibilităţii 
    colecţiei: 
    catalogare 

2.1. Procentul materialelor rare (vechi) catalogate, incluse în catalogul  web 30 % 

 3. Asigurarea      
     accesibilităţii 

    colecţiei:     
    rapiditatea 
    accesului 

3.1. Timpul mediu al prelucrării documentului (perioada dintre ziua când  
documentul a ajuns în bibliotecă şi ziua când el este disponibil pentru 
utilizator pe raft, inclusiv prezentarea documentului la expoziţia „Achiziţii noi”) 

30 zile 
calendar. 

3.2. Exactitatea aranjării documentelor pe raft   96  % 
3.3. Timpul mediu de căutare a unui document în depozitele închise 25 min. 
3.4. Timpul mediu de realizare a împrumutului interbibliotecar  8 ore 

3.5. Accesul direct de pe pagina de start 60  % 
4. Asigurarea   
    accesibilităţii 
    colecţiei:  
    utilizare 

4.1. Utilizarea publicaţiilor străine, achiziţionate pe parcursul ultimilor 3 ani 30  % 

4.2. Rata de ocupare a locurilor de către public: 
- locurile nedotate cu echipament  
- locurile dotate cu echipament 

 
25  % 
75  % 

4.4. Numărul de participanţi per activitate culturală 100 
4.5. Satisfacţia utilizatorilor           ≤ 90% 

5. Asigurarea 
     accesibilităţii     
     colecţiilor: 
     digitalizare 

5.1. Numărul de documente digitizate per 1000 de titluri din colecţie 1 

6. Oferirea    
serviciilor    

    de referinţă 

6.1. Rata de răspunsuri corecte furnizate 95  % 
6.2. Viteza tranzacţiilor de referinţe (timpul mediu) 8 min. 
6.3. Procentul informaţiilor realizate în format electronic 55 % 

7. Crearea   
  potenţialului 
  pentru    
  dezvoltare 

7.1. Procentul personalului bibliotecii, care oferă servicii electronice (% de 
personal, care se ocupă de menţinerea, furnizarea şi dezvoltarea serviciilor 
tehnice)  

4  % 

7.2. Numărul de ore de frecventare a lecţiilor de instruire formală  per membru 
al personalului 

15 ore 

7.3. Procentul mijloacelor de bibliotecă primite prin intermediul unor grant-uri 10  % 
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speciale sau venituri generate 
7.4. Procentul  personalului implicat în  proiectele internaţionale  5 % 

8. Prezervarea     
colecţiilor 

8.1. Procentul materialelor unei colecţii care se află într-o stare normală 90  % 
8.2. Procentul tuturor materialelor, ce necesită un tratament de conservare 

sau restaurare,  per materialele, care au  primit deja un astfel de 
tratament  

1,5  % 

9. Managementul   
    eficient 

9.1. Cost per titlu catalogat 2 lei 
9.2. Cost per împrumut 12 lei 
9.3. Productivitatea  angajaţilor în  prelucrarea  documentelor  (unităţi  
       materiale prelucrate la un bibliotecar) 

600 u.m. 

9.4. Productivitatea angajaţilor în serviciile de împrumut şi livrare   
       (tranzacţii de împrumut la un bibliotecar) 

5700 u.m. 
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Anexa nr.1 
 

AGENDA ACTIVITĂŢILOR CULTURAL-ŞTIINŢIFICE 2015 
 

 
Data 

 
Activităţi 

 
Evenimente. Teme 

 
Resp. 

Ianuarie  
2  

 

Expoziţie 
 

95 de ani de la naşterea criticului de artă Kir Rodnin  
(2 ian. 1920 – 28 febr. 1975) 

SCAH 

6 Cenaclul Ideal Seară de creaţie a interpretei Maria Mocanu 
 

SPC 

7  
 
 

Expoziţie 65 de ani de la naşterea lui Ian Raiburg, compozitor, textier şi 
interpret (7 ian. 1950)  

SAV 

9  Expoziţie 75 de ani de la naşterea lui Stepan Kuroglo, poet, prozator, om 
politic, doctor în istorie, etnolog de origine găgăuză (9 ian. 1940 – 23 
iun. 2011)  

SMH 

13  Expoziţie 75 de ani de la naşterea lui Nicolae Esinencu, poet, prozator, 
dramaturg şi scenarist (13 ian. 1940)  
 

SPC 

15  
 
 
 
 
 

Expoziţie - 
eveniment 
 
 
 
 

Valori eminesciene. 165 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu, 
poet naţional, prozator, publicist, traducător, filosof, membru al 
Academiei Române (15 ian. 1850 – 15 iun. 1889) 
165 de ani de la naşterea poetei române Veronica Micle (22 apr. 1850 
– 4 aug. 1889) 
 

SPC 

16 
 

Salonul  
melomanilor 
 
Filme 
 
 
 
Cenaclul 
REPUBLICA 
 

Eminesciană muzicală 
 
 
Asasinarea lui Eminescu-Adevăruri tulburătoare 
O dragoste eternă- Mihai Eminescu şi Veronica Micle 
Mihai Eminescu – mari români. 
 
Emanuela Sprânceană - lectură de proză 
 

SAV 
 
 
SPC 
 
 
 
SPC 

17 
 
 
 

Expoziţie 75 de ani de la naşterea lui Mircea Snegur, specialist în domeniul 
agriculturii, doctor în ştiinţe agricole, politician, om de stat, primul 
Preşedinte al Republicii Moldova (17 ian. 1940) 

 

18  
 
 
 

Expoziţie  
 
 

75 de ani de la naşterea lui Ion Ciocanu, critic şi istoric literar, 
teoretician al literaturii, poet, prozator, publicist, specialist în 
cultivarea limbii române (18 ian. 1940)  

SPC 
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19  
 
 

Expoziţie  
 

90 de ani de la naşterea sculptorului Iosif Poniatovschi (19 ian. 1925 
– 21 mart. 1985) 

SCAH 

22 
 
 
 

Expoziţie 
 
 
 
 

155 de ani de la naşterea lui Arsenie (Axentie) Stadniţki, teolog, 
pedagog, istoric, jurnalist, magistru în teologie şi cercetător, mitropolit 
basarabean în cadrul Bisericii Ortodoxe Ruse  (22 ian. 1860/1862 – 28 
ian. 1936)  
 

SCVR 

27 
 
 
 

Expoziţie 
 
 
Univers 
filosofic 
 

75 de ani de la naşterea lui Petru Lucinschi, istoric şi politician, al 
doilea Preşedinte al Republicii Moldova (27 ian. 1940)  
 
Alexei Rău şi Iurie Colesnic  
 

SPC 
 
 
SPC 

28 
 

Cenaclul Ideal 
 

Întâlnire cu Mariana Bahnaru 
 

SPC 

30 
 

Cenaclul 
REPUBLICA  
 
Alternative 
cinema  
 

Victor Țvetov - lansare de carte 
 
 
Vizionarea filmelor 

SPC 
 
 
SPC 

Februarie  
4  Cenaclul Ideal 

Seară de creaţie 
65 de ani de la naşterea dirijorului de orchestră Petre Neamţu (4 febr. 
1950)  
 

SPC 

5  
 

Expoziţie  
 

60 de ani de la naşterea lui Boris Druţă, prozator, poet, dramaturg, 
publicist şi avocat (5 febr. 1955)  
 

SMH 

7  
 

Expoziţie  
 

60 de ani de la naşterea lui Ion Diviza, poet, umorist, ziarist, 
traducător (7 febr. 1955) 

SMH 

10  
 
 

Expoziţie de 
fotografii 
 

105 ani de la naşterea Mariei Cebotari, cântăreaţă de operă, oratoriu 
(soprană), actriţă de film (10 febr. 1910 – 9 iun. 1949)  

SPC 

12  
 

Lecţie 
informativă 
 

 „Nu deconectaţi drepturile omului”  (Ziua Siguranţei pe Internet) CPESC 

13 Expoziţie  
 
 
Cenaclul 
Republica 

80 de ani de la naşterea lui Petru Cărare, poet, prozator, dramaturg, 
traducător, umorist şi satiric (13 febr. 1935) 
 
 Artiom Oleacu - lectură poezie 

SMH 
 
 
SPC 

15 
 

Expoziţie  165 de ani de la naşterea pictorului şi profesorului român, membru 
post-mortem al Academiei Române, Ion Andreescu  

SCAH 
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 (15 febr. 1850 – 22 oct. 1882) 
 

17  
 

Expoziţie - 
eveniment 
Cenaclul Ideal 
 

80 de ani de la naşterea lui Grigore Vieru, poet-tribun, simbol al 
naţiunii, poet al redeşteptării naţionale, membru corespondent al 
Academiei Române (14 febr. 1935 – 18 ian. 2009) 

SPC 

20  Expoziţie  
 

80 de ani de la naşterea lui Arhip Cibotaru, poet, prozator, dramaturg 
(20 febr. 1935 – 4 ian. 2010)  

SMH 

23  
 
 
 
 

Expoziţie  
 
 
Salonul 
melomanilor 
Cenaclul Ideal 
 
Expoziţie 

65 de ani de la naşterea lui Haralambie Moraru, prozator, publicist 
şi traducător  (23 febr. 1950)  
 
60 de ani de la naşterea Mariei Iliuţ, interpretă de cântece  populare 
româneşti, culegătoare şi valorificatoare a folclorului muzical din 
Bucovina (23 febr. 1955)  
 
330 de ani de la naşterea lui Georg Friedrich Händel, compozitor, 
organist şi violonist german (23 febr. 1685 – 20 apr. 1759) 
 

SMH 
 
 
SAV 
SPC 
 
 
SAV 

25 
 

Expoziţie 
 

Scrieţi scrisori. Ziua Dragobete 
 

SPC 

27  
 
 
 
 

Expoziţie  
 
 
Cenaclul 
Republica 
 
Cenaclul Ideal 
 

75 de ani de la naşterea lui Pavel Goia, fagotist, dirijor, profesor, 
autor de muzică de teatru (27 febr. 1940) 
 
Bogdan-Alexandru Stănescu (București) - lansare de carte 
 
 
Tema rezervată 

SAV 
 
 
SPC 
 
SPC 

Martie  
1  
 

Expoziţie 
tematică 
 

Mărțișorul – tradiţie și simbol 
 

SMH 

5  
 

Expoziţie  
 

75 de ani de la naşterea lui Victor Ladaniuc, ziarist, publicist şi poet 
(5 mart. 1940)  

SMH 

6 
 
 
 
 
 
 
 

Expoziţie - 
eveniment 
 
Cenaclul Ideal 
 
Seminar de 
instruire pentru 
bibliotecarii din  
țară 
 

Frumuseţea de a fi femeie: personalităţi feminine de altădată 
 
 
Duet artistic: Victor Ladaniuc şi compozitorul Iurie Andronic 
 
 Moldova Europeană: percepţii, mituri, mesaje  
 
 
 
 

SPC 
 
 
SPC 
 
CPESC 
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11 
 

Expoziţie 
 

85 de ani de la naşterea lui Ion Şpac, filolog, bibliolog, publicist, 
cercetător ştiinţific (11 mart. 1930)  
 

SDC 

12  
 

Expoziţie 
 

75 de ani de la naşterea actorului Spiru Haret (12 mart. 1940 – 24 
sept. 1999)  

SCAH 

13 
 

Cenaclul 
Republica 

Tema rezervată pentru tinerii doritori să citească din creația proprie 
 

 
SPC 

14 
 
 

Expoziţie 
 

70 de ani de la naşterea actriţei de teatru Diana Barcaru  
(14 mart. 1945 – 20 iun. 1990)  
 

SCAH 

15 
 
 

Expoziţie 
 

100 de ani de la naşterea actorului de teatru  şi film Chiril Ştirbu  
(15 mart. 1915 – 27 aug. 1997)  
 

SCAH 

16 
 
 

Expoziție 
 

80 de ani de la naşterea lui Serafim Saka, romancier, dramaturg, 
publicist şi scenarist de film (16 mart. 1935 – 27 mai 2011) 
 

SPC 

20  
 
 

Expoziţie 
 

110  ani de la naşterea sculptoriţei  şi pictoriţei Claudia Cobizev  
(20 mart. 1905 – 28 apr. 1995) 

SCAH 

21 Expoziţie  
 
 

330 de ani de la naşterea lui Johann Sebastian Bach, compozitor, 
organist, clavecinist şi maestru de cor german  
(21 mart. 1685 – 28 iul. 1750) 

SAV 

27 Cenaclul 
Republica 

 Matei Hutopilă (Iași) - lectură poezie SPC 

Aprilie  
1  Expoziţie 

 
 

70 de ani de la naşterea lui Theodor Codreanu, critic şi istoric 
literar,eminescolog, profesor şi prozator român (1 apr. 1945) 

SPC 

2  
 
 
 
 
 

Expoziţie 
 
 
Expoziţie 
 

175 de ani de la naşterea scriitorului francez Emile Zola 
 (2 apr. 1840 – 29 sept. 1902)  
 
100 de ani de la naşterea lui Gică Petrescu  interpret şi compozitor 
român de muzică uşoară şi populară  (2 apr. 1915 – 18 iun. 2006)  

SLL 
 
 
SAV 

3  
 

Cenaclul Ideal 
 

Seară de creaţie a poetului Florentin Popescu 
 

SPC 

7 
 

Filme, expoziţii 
 

Cultura şi civilizaţia romilor în Republica Moldova 
 

SMH 

10  
 
 

Expoziţie 
 
 

155 de ani de la naşterea lui Terenti Zubcu (Zubcov), artist plastic, 
profesor, fondator al unei şcoli de desen la Chişinău (10 apr. 1860 - ?) 
 

SCAH 
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12 
 
 

Expoziţie 
 
 

130 de ani de la naşterea pictorului francez Robert Delaunay  
(12 apr. 1885 – 25 oct. 1941)  

SCAH 

17  Expoziţie- 
eveniment 
 

60 de ani de la naşterea lui Val Butnaru, publicist, analist politic, 
dramaturg, editor (17 apr. 1955)  
 

SPC 

20  
 

Expoziţie 
 
 
 
Cenaclul Ideal 
 
Expoziţie 
 

100 de ani de la naşterea lui Gheorghe Bogaci, cercetător, istoric şi 
critic literar, folclorist şi pedagog basarabean (20 apr. 1915 – 28 
noiemb. 1991)  
 
Tema rezervată 
 
65 de ani de la naşterea interpretei de muzică populară şi cântăreţei de 
operă Suzana Popescu (20 apr. 1950)  
 

SMH 
 
 
 
SPC 
 
SAV 

22  
 
 
 
 
 
 
 

Expoziţie 
 
 
Salonul 
melomanilor 
 
 
 

90 de ani de la naşterea lui Alexandru Gromov, scriitor, publicist, 
critic de artă, traducător (22 apr. 1925 – 12 iul. 2011)  
 
65 de ani de la naşterea Galinei Pîslaru, interpretă de muzică 
populară, maestru în artă, solistă a ansamblului „Tălăncuţa” (6 apr 
1950) și 65 de ani de la naşterea interpretei de muzică populară şi 
cântăreţei de operă Suzana Popescu (20 apr. 1950)   
 

SMH 
 
 
SAV 
 
 
 
 

23  
 
 
 

Expoziţie 
 
 
 
Ziua 
Bibliotecarului 

110 ani de la naşterea compozitorului şi dirijorului de orchestră, artist 
al Poporului din Republica Moldova  Şico Aranov  
(23 apr. 1905 – 28 noiemb. 1969)  
 
Gala Premiilor Naţionale GALEX 
 

SAV 

27  
  
 
 
 
 
 
 

Expoziţie 
 
 
 
Cenaclul 
Republica 
 
Cenaclul Ideal 

75 de ani de la naşterea lui Nicolae Mătcaş, filolog, lingvist, doctor în 
filologie, profesor universitar, poet, publicist, traducător, om de stat  
(27 apr. 1940)  
 
 Cezar Paul-Bădescu - lectură de proză 
 
 
Tema rezervată 

SMH 
 
 
 
SPC 
 
 
SPC 

                                                                                        Mai 
7 
 
 

Expoziţie 
 
 

175 de ani de la naşterea compozitorului rus Piotr Ilici Ceaikovski  
(7 mai 1840 – 6 noiemb.1893)  
 

SAV 

8  
 

 Conferinţă 
 

9 mai –„Europa la noi acasă” (Ziua Europei) CPESC 
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9 
 

Expoziţie - 
eveniment 
 
 

120 de ani de la naşterea lui Lucian Blaga, poet, filosof, dramaturg, 
eseist şi memorialist, diplomat şi academician român  
(9 mai 1895 – 6 mai 1961) 
  

SPC 

11 
 
 

Expoziţie 
 

185 de ani de la începutul construcţiei Catedralei „Naşterea 
Domnului” din Chişinău (11 mai 1830)  

SCAH 

12  
 

Expoziţie 
 
 

 750 de ani de la naşterea poetului italian Dante Alighieri, filosof şi 
om politic florentin (12/29 mai 1265 – 14 sept. 1321) 
 

SLL 

15 
 
 
 
 

Cenaclul 
Republica 
 
Expoziţie 
 
 

Cenaclul Republica în deplasare, București 
 
 
75 de ani de la naşterea pictorului şi graficianului Isaie Cârmu  
(15 mai 1940) 

SPC 
 
 
SCAH 
 
 

17  
 
 

Expoziţie 
 
 
Cenaclul Ideal 
 

80 de ani de la naşterea regizorului şi actorului de teatru şi cinema 
Andrei Băleanu (17 mai 1935 – 21 iul. 2000)  
 
Duet artistic- Nicolae Mătcaş şi Vasile Dohotaru 

SCAH 
 
 
SPC 

18 
 

Expoziţie 
 

65 de ani de la naşterea lui Petre Teodorovici, compozitor şi interpret 
de muzică uşoară (18 mai 1950 – 5 iul. 1997)  
 

SAV 

19  
 
 

Expoziţie  
 

100 de ani de la naşterea actorului de teatru şi cinema, Artist al 
Poporului din Republica Moldova,  Mefodie Apostolov 
 (24 mai 1915 – 22 noiemb. 2004)  
 

SCAH 

28 
 

Cenaclul Ideal 
 

O seară cu traducătoarea Elena Curicheru-Vatamanu 
 

SPC 

29 Cenaclul 
Republica 

Apropierea marginilor: întâlnire cu scriitorii bănățeni: Daniel Vighi, 
Viorel Marineasa, Petru Ilieșu 
 

SPC 

31 Expoziţie  
 

80 de ani de la naşterea lui Ion Madan, istoric, bibliolog, bibliograf, 
profesor, doctor în istorie (31 mai 1935 – 4 febr. 2008) 
 

SDC 

Iunie  
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1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expoziţie 
 
 
 
Campionat de 
şah  
 
Expoziţie - 
eveniment 
 
Cenaclul Ideal 
 
 
 
Expoziţie 
 

150 de ani de la naşterea lui Constantin Stere, jurist, filosof, 
publicist, scriitor, memorialist, critic şi istoric literar, profesor 
universitar, om politic (1 iun. 1865 – 26 iun. 1936)  
 
Campionat de şah pentru  copii cu dizabilităţi 

 

Vacanţa europeană  

Poetul Anatol CIOCANU în amintirea contemporanilor. 
Duet artistic – actorul Virgil OGĂŞANU  (Teatrul BULANDRA)  şi 
poeta Claudia PARTOLE  
 
75 de ani de la naşterea lui Anatol Ciocanu, poet, publicist şi 
traducător (3 iun. 1940 – 19 iun. 2012).  
 

 
 
 
 
SPC 
 
 
 
SPC 
 
SPC 
 
 
 
SMH 
 
 

6  
 
 
 
 
 
 

Expoziţie 
 
 
 
Cenaclul 
Republica 
 

140 de ani de la naşterea lui Thomas Mann, prozator şi eseist 
german, laureat al Premiului Nobel pentru literatură (6 iun. 1875 – 12 
aug. 1955)   
  
Hose Pablo 
 
 

SLL 
 
 
 
SPC 

12 
 

Expoziţie 100 de ani de la naşterea actorului de teatru şi film, pedagog, Arcadie 
Plăcintă (Plaţânda) (12 iun. 1915 – 2 sept. 1995)  

SCAH 

14 
 
 

Expoziţie 
 

60 de ani de la naşterea Claudiei Partole, poetă, prozatoare, eseistă, 
autoare dramatică (14 iun. 1955) 
 

SMH 

15 Expoziţie 
 
 

80 de ani de la naşterea graficianului Alexandru Hmelniţchi (15 iun. 
1935 – 25 mai 2004) 
 

SCAH 

5-15  Zilele Vasile 
Alecsandri - 
Mihai Eminescu  
 

Un program special al Zilelor V.Alecsandri - M.Eminescu 
Simpozion Ştiinţific „Valori bibliofile” 
 

SCVR,  
SMH,  
SCAH,  
SAV 

18  Expoziţie  
 
 

80 de ani de la naşterea pictorului şi graficianului Aurel David  
(18 iun. 1935/1934 – 18 iul. 1984)  
 

SCAH 
 
 

23 
 

Expoziţie 
 

65 de ani de la naşterea lui Alexandru Bantoş, publicist, scriitor şi 
editor (23 iun. 1950)  

SMH 

26 
 
 

Cenaclul 
Republica 
 

 Cosmin Perța (București) - lectură de proză 
 

SPC 
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29  
 
 
 

Expoziţie 
 
 
 

110 ani de la naşterea lui Paul Mihail, preot, savant, istoric, bibliograf 
şi publicist român, originar din Basarabia  
(29 iun. 1905 – 11 oct. 1994)  
 

SPC 

30 Expoziţie 
 

90 de ani de la naşterea lui Gheorghe Curinschi-Vorona, arhitect şi 
istoric al arhitecturii, profesor român, originar din Basarabia (30 iun. 
1925 – 20 dec. 1996) 

SCAH 

Iulie  
2  
 
 

Expoziţie 
 
 

165 de ani de la naşterea lui Dumitru Moruzi, romancier, publicist, 
memorialist, folclorist şi dramaturg român (2 iul. 1850 – 9 oct. 1914)  

SMH 

7 
 
 

Expoziţie 100 de ani de la naşterea actorului de teatru şi film Constantin 
Constantinov (7 iul. 1915 – 6 mart. 2003)  

SCAH 

8 
 
 
 

Expoziţie-
eveniment 
 
 

150 de ani de la naşterea lui Leon Casso, jurist, publicist şi om politic, 
doctor în drept, a fost ministru al Instrucţiunii Publice al Rusiei (8 iul. 
1865 – 26 noiemb. / 8 dec. 1914)  

SPC 

16 
 

Cenaclul Ideal 
 

Seară de creaţie a compozitorului şi interpretului Ilie VĂLUŢĂ SPC 

17 Cenaclul 
Republica 

 Moni Stănilă - lansare de carte SPC 

19 Expoziţie 60 de ani de la naşterea lui Leo Bordeianu, poet, publicist, editor și 
matematician (19 iul. 1955)  
 

SMH 

20 
 
 
 

Expoziţie 
 
 
Expoziţie 
 

100 de ani de la naşterea prozatorului Samson Şleahu (20 iul. 1915 – 
27 mart. 1993)  
 
75 de ani de la naşterea actorului şi regizorului de film Vasile 
Brescanu (20 iul. 1940 – 3 ian. 2010)  

SMH 
 
 
SCAH 

27 
 
 
 
 
 
 

Expoziţie 
 
 
 
Expoziţie 

140 de ani de la naşterea lui Paul Gore, jurist, heraldist, istoric, 
muzeograf, publicist, prozator şi om politic, membru de onoare al 
Academiei Române (27 iul. 1875 – 8 dec. 1927)  
 
85 de ani de la naşterea lui Valentin Mândâcanu, lingvist, traducător, 
publicist, cetăţean de onoare al municipiului Chişinău, a fost deputat 
în primul Parlament al Republicii Moldova (27 iul. 1930 – 29 oct. 
2012)  
 

SMH 
 
 
 
SMH 

31 Cenaclul 
Republica 
 
Cenaclul Ideal 

 Alexandru Vakulovski - lectură  
 
 
Tema rezervată 
 

SPC  
 
 
SPC 
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August  
2 
 
 
 

Cenaclul Ideal  
 
 
Expoziţie 

80 de ani de la naşterea lui Ion Ungureanu, regizor, actor de teatru şi 
film, publicist, om de stat (2 aug. 1935)  
 
85 de ani de la naşterea artistului plastic Ion Tăbârţă (2 aug. 1930 – 4 
dec. 2012)  
 

SPC 
 
 
SCAH 

3 Salonul 
melomanilor  

80 de ani de la naşterea Mariei Bieşu, cântăreaţă de operă, soprană şi 
lied, profesor universitar, academician, Primadona Operei Naţionale 
din Republica Moldova (3 aug. 1935 – 17 mai. 2012)  
 

SAV 

5  Expoziţie 165 de ani de la naşterea nuvelistului şi romancierului francez Guy de 
Maupassant (5 aug. 1850 – 6 iul. 1893)  

SLL 

12  
 
 
 

Expoziţie-
eveniment 
 

60 de ani de la nașterea lui Iurie Colesnic, poet, prozator, editor, 
scenarist, istoric al vieții literare, culturale și sociale din Basarabia, 
publicist, om politic (12 aug. 1955)  
  

SPC 
 
 
 

21 
 
 

Cenaclul 
Republica 

Adela Greceanu (București) - lansare de carte 
 

SPC 

25  Ateneul 
Moldova 

80 de ani de la nașterea lui Andrei Strâmbeanu, poet, prozator, 
dramaturg, publicist și scenarist (25 aug. 1935) 

SPC 

31  Expoziţie 70 de ani de la nașterea lui Traian Brad, bibliolog român, manager al 
activității bibliotecilor, autor de monogarafii de specialitate (31 aug. 
1945 – 8 iun. 2002)  
 

SDB 

31 Festivalul 
Naţional al 
Cărţii şi 
Lecturii, ediţia a 
V-a 
Salonul 
Internaţional de 
Carte, ediţia a 
XXIV-a 
 

Un program special dedicat  lui  Grigore Vieru 
 

Serviciile  
BNRM 

Septembrie  
2 
 

Prezentare de 
carte 

Cărţile unesc Europa   CPESC 

11 
 

Expoziţie 
 

130 de ani de la naşterea lui David Herbert Lawrence, prozator şi 
poet englez, eseist (11 sept. 1885 – 2 mart. 1930) 

SLL 
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14  
 
 
 
 
 

Expoziţie  
 
 
Expoziţie-
eveniment 
 

85 de ani de la naşterea Constanţei Târţău, actriţă de teatru şi cinema 
(14 sept. 1930 - 24 apr. 2014)  
 
60 de ani de la naşterea lui Vsevolod Ciornei, publicist, poet şi 
traducător (14 sept. 1955) 
 

SCAH 
 
 
SPC 

21  Expoziţie 80 de ani de la naşterea prozatoarei franceze Françoise Sagan  
(21 iun. 1935 – 24 sept. 2004)  

SLL 

25  
 
 
 
 

Lecţie-concurs  
 
Cenaclul 
Republica 
 

Intrarea într-o eră poliglotă  

Ana Maria Sandu (București) - lectură de proză 

CPESC 
 
SPC 

28 
 
 
 
 
 
 
 

Cenaclul Ideal 
 
 

70 de ani de la naşterea lui Vasile Tărâţeanu, poet şi publicist român 
din Bucovina, membru corespondent al Academiei Americano - 
Române de Ştiinţe şi Arte (27 sept. 1945)  

SPC 

Expoziţie 
 

65 de ani de la naşterea lui Titus Bogdan Jucov, actor, regizor, 
director al Teatrului Republican de Păpuşi „Licurici” (28 sept. 1950 – 
17 noiemb. 2013)  

SCAH 

Cafenea 
filosofică 

Tema rezervată SPC 

Octombrie  
2  Expoziţie-

eveniment 
 

80 de ani de la naşterea lui Paul Goma, scriitor român şi cunoscut 
disident politic, anticomunist, originar din Basarabia (2 oct. 1935)   

SPC 

3  
 
 

Expoziţie 
 
 

120 de ani de la naşterea poetului rus Serghei Esenin  
(3 oct. 1895 – 28 dec. 1925) 
 

SPC 

8 
 

Expoziţie 
 

125 de ani de la naşterea pictoriţei şi graficienei Nina Arbore  
(8 oct. 1890 – 7 mart. 1942)  
 

SCAH 

10 
 
 
 
 
 
 
 

Expoziţie 
 
 
 
Expoziţie 
 
 
Cenaclul 
Republica 

100 ani de la naşterea pictorului şi pedagogului Ivan Erşov (10 oct. 
1915 – 5 ian. 1987). Ex-director al Şcolii Republicane de Arte Plastice 
şi Pedagogice din Chişinău (1950-1955) 
 
95 de ani de la înfiinţarea Teatrului Naţional „Mihai Eminescu” din 
Chişinău (10 oct. 1920)  
 
Ion Buzu - lectură de poezie 

SCAH 
 
 
 
SCAH 
 
 
SPC 
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10  
 
 

Salonul 
melomanilor  
 

65 de ani de la naşterea interpretei de muzică uşoară, populară şi 
romanţe Olga Ciolacu (10 oct. 1950)  
 

SAV 

11 
 
 

Expoziţie 
 
 

130 de ani de la naşterea lui François Mauriac, romancier, poet, 
dramaturg, eseist, polemist şi publicist francez, laureat al Premiului 
Nobel pentru Literatură (11 oct. 1885 – 1 sept. 1970)  

SLL 

12 
 
 
 

Expoziţie. 
Audiţii 
muzicale 
 

 80 de ani de la naşterea tenorului italian Luciano Pavarotti  
(12 oct. 1935 – 6 sept. 2007) 

SAV 

15 
 

Seminar  
 

„Valorile europene mai aproape de noi” – (Săptămâna Europeană a 
Democraţiei Locale) 

CPESC 

17 Expoziţie 
 
 

100 ani de la naşterea lui Arthur Miller, dramaturg, eseist american, 
laureat al Premiului Pulitzer pentru Dramaturgie  
(17 oct. 1915 – 10 febr. 2005) 
 

SLL 
 
 

22  
 
24 

Cenaclul Ideal 
 
Cenaclul 
Republica 

Filantropul Iurie CHESARI la IDEAL 

Constantin Acosmei - lectură de poezie 

SPC 

SPC 

28 Expoziţie 
 

95 de ani de la naşterea pictoriţei Valentina Rusu – Ciobanu 
 (28 oct. 1920) 

SCAH 

28 Activitate 
pedagogică 

Alcoolul - o problemă a societăţii umane SPC 

Noiembrie  
6 
 
 

Expoziţie 
 

70 de ani de la naşterea lui Valeriu Babansky, prozator, poet şi  
publicist (6 noiemb. 1945 – 28 sept. 2009) 
 

SMH 

12  Cenaclul Ideal 
 

O seară cu poetul, dramaturgul şi artistul plastic Ion PUIU 
Vernisajul expoziţiei personale a jurnalistei şi artistului plastic Gutiera 
PRODAN 
 

SPC 

13 
 
 
 
 
 

Expoziţie 
 
 
Cenaclul 
Republica 

85 de ani de la naşterea lui Mihail Garaz, publicist, chimist, poet, 
ziarist şi pedagog (13 noiemb. 1930 – 14 iul. 1990) 
 
Dumitru Crudu - lansare de carte 

SMH 
 
 
SPC 

14  
 
 

Expoziţie 
 
 

80 de ani de la naşterea lui Sandri Ion Şcurea, actor de teatru şi 
cinema, regizor (14 noiemb. 1935 – 12 aug. 2005) 
 

SCAH 
 
 

19 Cenaclul 
Republica 

Şedinţa în deplasare, București SPC 
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25 
 

Expoziţie 
 
 

80 de ani de la naşterea actriţei de teatru Ecaterina Malcoci 
(25 noiemb. 1935 – 15 apr. 2001)  

SCAH 

27 
 
 

Expoziţie -
eveniment 

130 de ani de la naşterea lui Liviu Rebreanu, prozator, dramaturg, 
traducător, membru al Academiei Române  
(27 noiemb. 1885 – 1 sept. 1944)  
 

SPC 

28 Expoziţie 
 

125 de ani de la naşterea lui Mihail Berezovschi, cântăreţ de operă 
(bas cantabil), animator al Teatrului de operă din Basarabia  
(28 noiemb.1890 – ?) 
 

SAV 

30  Expoziţie 
 
 
Cenaclul Ideal 

180 de ani de la naşterea lui Mark Twain, scriitor nord-american  
(30 noiemb. 1835 – 21 apr. 1910)  
 
Tema rezervată 

 
SLL 
 
SPC  
 

Decembrie  
2  
 
 

Expoziţie 
 
 

80 de ani de la nașterea poetului român Nicolae Labiş  
(2 dec. 1935 – 22 dec. 1956) 
 

SPC 

4 
 
 

Expoziţie 
 
 

140 de ani de la nașterea lui Rainer Maria Rilke, poet, prozator, 
dramaturg și eseist austriac (4 dec. 1875 – 29 dec. 1926)  

SLL 

5 
 
 
 
 
 
 

Expoziţie -
eveniment  
 
 
Expoziţie 
 
 
 
Expoziţie 
 
 
 
Activitate 
pedagogică 
 

75 de ani de la nașterea lui Ion Paulencu, cântăreț (bas) de operă și de 
muzică populară, pedagog, animator al culturii muzicale, regizor  
(5 dec. 1940)  

85 de ani de la nașterea lui Vladimir Curbet, maestru de balet, 
popularecoregraf, etnograf, folclorist, valorificator al dansului și al 
muzicii  (5 dec. 1930) 

65 de ani de la nașterea pictorului Andrei Sârbu  
(6 dec. 1950 – 14 apr. 2000) 
 

Lecţii deschise de sănătate: Un nou stil de viaţă, sănătos. Alcoolul, 
ucigaşul din pahar.Fumezi azi şi mori mâine. Dr. Virgiliu Stroescu  

SPC 
 
 
 
SAV 
 
 
 
SCAH 
 
 
 
SPC 

7  
 

Expoziţie 
 

115 ani de la nașterea lui Ștefan Neaga, compozitor, pianist, dirijor și 
pedagog (7 dec. 1900 – 29/30 mai 1951)  
 

SAV 
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11 Cenaclul 
Republica 
 

 Marina Tichie - lectură de proză SPC 

13  Salonul 
melomanilor 

75 de ani de la nașterea lui Andrei Tamazlâcaru, dirijor de cor, 
folclorist şi istoriograf (13 dec. 1940)  
 

SAV 

16  Expoziţie 245 de ani de la nașterea compozitorului și pianistului german 
Ludwig van Beethoven (16 dec. 1770 – 26 mart. 1827)  
 

SAV 

20 
 
 
 
 

Expoziţie 
 
 
Expoziţie 
 

80 de ani de la nașterea actriței române de teatru și film, originară din 
Basarabia Stela Popescu (21 dec. 1935)  
 
„SĂRBĂTORILE DE IARNĂ” 
 

SCAH 
 
 
SPC, SCAH 
 

23 Cenaclul Ideal 
 

Recital de poeme şi cântece creştine 
Duet artistic -  poeta Magda CÂRNECI (Bucureşti) şi actorul Sandu  
Aristin CUPCEA 
 

 
SPC 

24 
 
 

Expoziţie 
 
 

160 de ani de la nașterea lui Adam Mickiewicz, poet romantic și 
luptător revoluționar polonez (24 dec. 1798 – 26 noiemb. 1855)  

SLL 

27  
 

Expoziţie 
 

65 de ani de la nașterea interpretului de muzică ușoară și populară 
Alexandru Lozanciuc (27 dec. 1950) 

SAV 

30 
 

Expoziţie 
 
 
 
Poliptic 
cultural- istoric 
și ştiinţific 
Basarabenii în 
Lume 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150 de ani de la nașterea lui Joseph Rudyard Kipling, poet, nuvelist 
și romancier englez, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură (30 
dec. 1865 – 18 ian. 1936)  

185 de ani de la naşterea lui Ioan Sârbu, fabulist, poet şi prozator 
român basarabean (19 ian. 1830 – 10 apr. 1868)  
115  ani de la naşterea lui Vasile Popovici (Popovici-Ieşeanu), 
compozitor, dirijor de cor şi profesor român, originar din Basarabia   
(21 ian. 1900 – 3 iul. 1973)   
155 de ani de la naşterea lui Arsenie (Axentie) Stadniţki, teolog, 
pedagog, istoric, jurnalist, magistru în teologie şi cercetător, mitropolit 
basarabean în cadrul Bisericii Ortodoxe Ruse  (22 ian. 1860/1862 – 28 
ian. 1936)  
85 de ani de la naşterea pictoriţei române, originară din Basarabia, 
Elena Uţă-Chelaru, membră a mai multor academii internaţionale 
(14 febr. 1930 – 13 iun. 2013)  
100 de ani de la naşterea pictoriţei şi graficienei române, originară din 
Basarabia Eugenia Iftodi (Eftodiev) (16 febr. 1915 – 2004/2005)  
175 de ani de la naşterea lui Dimitrie Crăciunescu, publicist şi jurist 
basarabean, membru al Societăţii  „Junimea”  (1 mart. 1840 – 13 mart. 
1908)  
100 de ani de la naşterea lui  Călin Gruia, poet, prozator român, autor 
de poveşti şi versuri pentru copii, originar din Basarabia, pseudonimul 

SLL 
 
 
 
SPC 
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Cenaclul 
Republica 
Cenaclul Ideal 
 

literar al lui (Chiril Gurudz) (21 mart. 1915 – 9 iul. 1989)  
125 de ani de la naşterea  lui Gavriil Vier, artist plastic, profesor, 
portretist şi pictor mural, originar din Basarabia (25 mart. 1890 – 7 
mart. 1964)   
100 de ani de la naşterea lui Gheorghe Bogaci, cercetător, istoric şi 
critic literar, folclorist şi pedagog basarabean (20 apr. 1915 – 28 
noiemb. 1991)   
100 de ani de la naşterea lui Alexandru Andronic, istoric medievist şi 
modernist, cercetător român, originar din Basarabia (2 iun. 1915 – 25 
mai 1995) 
90 de ani de la naşterea lui Anatol Baconsky, poet, prozator, eseist şi 
traducător român, originar din Basarabia (16 iun. 1925 – 4 mart. 1977)  
140 de ani de la naşterea lui Paul Gore, jurist, heraldist, istoric, 
muzeograf, publicist, prozator şi om politic, membru de onoare al 
Academiei Române (27 iul. 1875 – 8 dec. 1927)  
80 de ani de la naşterea lui Valeriu Rusu, lingvist, profesor 
universitar, traducător, originar din Basarabia, stabilit în Franţa (9 
sept. 1935 – 5 noiemb. 2008)  
85 de ani de la naşterea dramaturgului şi regizorului de teatru, eseist şi 
traducător român, originar din Basarabia Eduard Covali (11 sept. 
1930 – 2 noiemb. 2002)  
170 de ani de la naşterea lui Alexandru Al. Kociubinski, filolog şi 
istoric slavist,   publicist rus, originar din Basarabia (3 noiemb. 1845 – 
13 mai 1907)  
170 de ani de la naşterea lui Vasile Stroescu, jurist, filantrop, militant 
al mişcării naţionale (11 noiemb. 1845 – 13 apr. 1926)  
130 de ani de la nașterea lui Daniel Ciugureanu, medic şi politician, 
membru în Sfatul Ţării (9 dec. 1885 – 5/6 maii 1950)  
90 de ani de la nașterea interpretului de operă român, originar din 
Basarabia, Vasile Bărbieru (28 dec. 1925) 

Tema rezervată 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPC 
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Anexa nr.2 
 

Planul de acţiuni privind asigurarea incluziunii sociale  
a persoanelor cu dizabilităţi 

 
1. Continuarea înscrierii gratuite a persoanelor cu dizabilităţi  

                                                                                                          Resp.: SAG 
2. Acordarea asistenţei speciale la un post informaţional, organizat în holul blocului central, de 

către o persoană responsabilă din cadrul serviciului Lectura publică 
                                                                                                           Resp.: LP 

3. Acordarea asistenţei informaţionale şi documentare persoanelor cu dizabilităţi (18 utilizatori), 
beneficiari de împrumut la domiciliu a documentelor necesare, care vor fi transmise 
solicitanţilor prin intermediul persoanelor tutelare şi lucrătorilor sociali 

                                  Resp.: ÎP 
4. Continuarea creării posibilităților de servire la  distanţă persoanelor cu dizabilităţi, prin 

intermediul paginii Web a Bibliotecii Naţionale, a catalogului electronic, bazelor de date 
locale, blogurilor etc. 

                                                                                                                       Resp.: servicii 
5. Prestarea unor servicii speciale: comandarea documentelor necesare pe cale electronică, prin 

telefon, serviciul interactiv „Întreabă bibliotecarul” 
                                                                                                           Resp.: șefi servicii 

6. Continuarea organizării expoziţiilor virtuale 
                                                                                                                       Resp.: SPC 

7. Continuarea digitalizării documentelor patrimoniale din colecţiile Bibliotecii Naţionale  şi 
crearea Bibliotecii Naţionale Digitale Moldavica (www. moldavica.bnrm.md) 
                                                                                                           Resp.: SN 

8. Organizarea     Campionat de şah pentru  copii cu dizabilităţi 
                                                                                                            Resp.: PC 

9. Includerea în Calendarul Naţional a evenimentelor: “15 octombrie – Ziua oamenilor 
nevăzători”; “ 13 noiembrie – Ziua internaţională de educaţie a copiilor nevăzători”; “3 
decembrie – Ziua internaţională a persoanelor cu dizabilităţi” 
                                                                                                             Resp.: SCB 
 

 
Anexa nr.3 

 
Planul de acțiuni privind asigurarea egalităţii de gen 

 
Organizarea manifestărilor de promovare a drepturilor omului 

(expoziţie   „Nu deconectaţi drepturile omului”  ş.a.) 
Resp.: CPESC 
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Anexa nr.4 
 

Planul de acţiuni privind susţinerea populaţiei de etnie romă din 
Republica Moldova 

 
1. Includerea anual în Calendarul Naţional  a Zilei Internaţionale a Romilor  

                                                                                                                               Resp.: SCB 
 

2. Organizarea expoziției „Cultura şi civilizaţia romilor în Republica Moldova” 
                                                                                                                              Resp.: SMH 

3. Vizionarea filmelor dedicate populaţiei de etnie romă  
                                                                                                                              Resp.: SMH 
 

 
Anexa nr.5 

 
 

Planul de acțiuni privind implementarea  
Strategiei naţionale pentru tineret 

 
1. Organizarea unui dialog cu tineretul studios. Dezbateri publice 

                                                                                                                Resp.: CPESC 
2. Promovarea valorilor literare tinere în cadrul Cenaclului Republica organizat lunar: lansarea 

cărţilor ale tinerelor poeți,  întâlniri cu diverși scriitori, prezentarea filmelor ș.a.  
                                                                                                                Resp.: SPC 

3. Organizarea unei sări  de creaţie a tinerilor poeţi în cadrul Cenaclului literar - artistic Ideal 
                                                                                                                Resp.: SPC 

4. Organizarea activităţilor pedagogice (la cererea instituţiilor de învăţământ şi  includerea 
lecţiilor de popularizare a cunoştinţelor în diferite domenii, vernisarea expoziţiilor, excursii pe 
Biblioteca Națională etc.)  
                                                                                                                Resp.: SPC 

5. Premierea tinerilor scriitori la Salonul Internaţional de Carte 
                                                                                                                            Resp. SPC 

6. Organizarea vernisajelor de artă ale tinerilor artiști plastici în cadrul Salonului de Artă 
                                                                                                                Resp.: SCAH 

7. Promovarea tinerelor talente în domeniul muzicii prin intermediul Salonului Muzical 
                                                                                                                Resp.: SA 

8. Continuarea funționării Clubului Tinerilor Bibliotecari în scopul creării mediului favorabil 
pentru educarea şi promovarea tinerei generaţii 
                                                                                                      Resp.: administrația BNRM 

9. Participarea tinerilor bibliotecari la întrunirile şi stagiile de specialitate în alte țări 
                                                                                                      Resp.: administrația BNRM 
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Anexa nr.6 
 
 

Planul de acțiuni privind promovare a modului sănătos de viaţă 
 

1. Includerea în Calendarul Național 2016 a Zilelor Mondiale: de combatere a tuberculozei (24 
martie); a Sănătăţii (7 aprilie); fără tutun (31 mai) şi luptă împotriva drogurilor (26 iunie) 

Resp.: SCB 
             Resp.: SPC, SABD 

2. Lecţii deschise de sănătate: Un nou stil de viaţă, sănătos. Alcoolul, ucigaşul din pahar.Fumezi 
azi şi mori mâine. Dr. Virgiliu Stroescu  
                                                                                                               Resp. SPC 

3. Organizarea activităţii pedagogice „Alcoolul - o problemă a societăţii umane” 
                                                                                                               Resp. SPC                           

4. Organizarea unui control medical al salariaților Bibliotecii Naționale 
         Resp.: administrația BNRM 

5. Promovarea în rîndurile angajaţilor BNRM a culturii fizice şi sportului prin participarea la 
activităţile sportive, inclusiv de masă 

                                                                                                                  Resp.: Comitetul sindical 
6. Organizarea lunar a Zilei de curățenie generală în BNRM  

                                                                                                                            Resp.: Șefii secții 
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Anexa nr.7 
PLANUL EDITORIAL AL BNRM  

 
     

     Nr. 
 

 
Titlu 

 
Responsabil 

 Bibliografie  
1. Bibliografia Naţională a Moldovei. Moldavistica (Exteriorica). 2014  

 
SM 

2. Bibliografia Naţională a Moldovei. Publicaţii oficiale. 2014  
 

SABD 

3. Bibliografia Naţională a Moldovei. Teze de doctorat. 2013, 2014  
 

SABD 

4. Cultura în Moldova: buletin de informare şi documentare  SCB 

5. Bibliografia heraldicii naţionale 
 

SMH 

6. Cronica vieţii politico-administrative, social-economice şi culturale 
a Moldovei  
 

SCB 

7. Mihail Petric: Biobibliografie 
 

SCAH 

 Publicaţii metodologice  
8. Calendar Naţional – 2016 

 
SCB 

9. Buletin bibliologic  
 

SDB 

 Ediţii periodice de specialitate  
10. Magazin bibliologic  

 
SE 

DCDB 
11. Gazeta bibliotecarului  

 
SE 

 Publicaţii de sinteză  
12. Imaginea Republicii Moldova în străinătate: Almanah. 2014 

 
SM 

13. Basarabenii în lume (Culegere de materiale şi documente prezentate la 
Polipticul cultural-istoric şi ştiinţific omonim).  
 

SPC 

14. Omagiu ”străjerilor” patrimoniului documentar al BNRM:  culegerea de 
articole  

SCVR 

15. Biblioteca Naţională: raport anual 2014 
 

CM 
 

 Ediţii promoţionale  
16. Agenda activităţilor cultural-ştiinţifice ale BNRM 2014 SPC 
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17-
20. 

Cataloagele expoziţiilor BNRM  
 

SPC 

21. Salon expres: ediţie specială a Salonului Internaţional de Carte  
 

SE 

22. Salonul Internaţional de Carte: program – catalog 
 

SPC 

23. TOPul celor mai citite cărţi ale anului 2014 
 

CSS 

24. Programe, pliante, ghiduri de informare a beneficiarilor, articole de 
papetărie etc. 

Secţile BNRM 
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Anexa nr.8 
 

Formarea profesională continuă a personalului BNRM  
 

Nr. 
crt. 

Forme de 
instruire 

Luna Responsabil 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

 
Nivelul A:  Instruirea managerilor de nivel strategic şi tactic 

 
1. Forumul 

managerilor 
  x   x   x   x CM 

2. Autoperfecţionare Pe tot parcursul anului Şefi direcţii 

3. Instruire la distanţă 
(conferinţe video, 
cursuri on-line, etc.) 

Pe tot parcursul anului     Şefi direcţii 

4. Vizite de 
documentare, 
stagieri, 
specializări 

Pe tot parcursul anului Şefi direcţii 

5. Participarea la 
diverse reuniuni 
profesionale din 
ţară şi străinătate 

Pe tot parcursul anului Şefi direcţii 

Nivelul B:  Instruirea personalului de specialitate 
6. Instruirea 

personalului la 
locul de muncă 
(conform 
programelor  de 
activitate ale 
secţiilor) 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

Şefi secţii 

7. Lectoriul de  
instruire în 
societatea 
cunoașterii 

    x   x   x   x CM 

8. Autoperfecţionare 
 

Pe tot parcursul anului Şefi secţii 

9. Instructaj (la 
angajarea lucrătorilor 
noi; implementarea 
unor softuri şi 
echipamente noi 
etc.) 

Pe tot parcursul anului Şefi secţii 

10. Participarea la 
conferinţe, 
simpozioane, 
seminare, ateliere, 
mese rotunde, etc. 

Pe tot parcursul anului Şefi secţii 
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Nivelul C: Instruirea în grup 

11. Şcoala fără de 
sfârşit a tinerilor 
bibliotecari 
(conform unui 
program special) 

  

x 

  

x 

  

x 

  

x 

  

x 

  

x 

 

Clubul Tinerilor 
Bibliotecari 

12. Ora bibliotecarului  
în Direcţia 
Tehnologia 
activităţii 
informaţionale 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

Şefi direcţii 

13. Ora bibliotecarului 
în Direcţia 
Dezvoltarea, 
conservareai şi 
comunicarea 
colecţiilor 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

Şefi direcţii 

14.  Cursuri SIBIMOL 
(grupuri diferenţiate) 

Pe tot parcursul anului Direcţia 

SIBIMOL 

15.  Cursuri în domeniul 
informatizării  
(grupe diferenţiate în 
funcţie de gradul de 
pregătire şi profilul 
funcţional 

 

Pe tot parcursul anului 
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ABREVIERI 
 

BNRM Biblioteca Naţională a Republicii Moldova 

CA         Centrul de Automatizare 

CCB  Centrul de Coordonare Bibliografică  

CCR      Centrul tehnic de Conservare şi Restaurare   

CM         Centrul de Management 

CN  Centrul de Numerizare 

CPE                Centrul ProEuropean 

DAI  Direcţia Activitatea informaţională 

DCDB             Direcţia Cercetare şi dezvoltare în biblioteconomie 

DDCCC Direcţia Dezvoltarea, conservarea şi comunicarea colecţiilor 

DS  Direcţia SIBIMOL 

LBRM             Liga Bibliotecarilor 

SABD  Secţia Asistenţă bibliografică şi documentară          

SAG  Secţia Acces general 

SATL  Secţia Asistenţă tehnică şi logistică 

SAV          Secţia Audiovideoteca 

SCAH       Secţia Colecţie de artă şi hărţi 

SCB       Secţia Cercetări bibliografice 

SCC          Secţia Catalogare şi clasificare 

SCCC       Secţia Conservarea şi comunicarea colecţiilor 

SCVR      Secţia Carte veche şi rară 

SDB       Secţia Dezvoltare în biblioteconomie 

SDC         Secţia Dezvoltarea colecţiilor 

SDL         Secţia Depozit legal 

SE          Secţia Editura 

 SI           Secţia Imprimeria 

SÎP         Secţia Împrumut de publicaţii 
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SLL          Secţia Literaturile lumii 

SLP          Secţia Lectura publică staţionar 

SMH         Secţia Moldavistica şi heraldica 

SP          Secţia Personal 

SPC          Secţia Programe culturale 

SPS          Secţia Publicaţii seriale 

SSC        Secţia Studii şi cercetări 

SSS                Secţia Statistica şi sondaje sociologice  

TEL               Biblioteca Europeană 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex.: Şeful Centrului de management Svetlana Barbei 
Tel. 022 24 18 30;  E-mail: sbarbei@yahoo.com 
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