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ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea art. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 569/1998 privind alocarea unei sume
Ministerului Educaþiei Naþionale din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului
În temeiul prevederilor art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finanþele publice,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Articol unic. Ñ Articolul 2 din Hotãrârea Guvernului
nr. 569/1998 privind alocarea unei sume Ministerului
Educaþiei Naþionale din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului, publicatã în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 338 din 8 septembrie 1998, se
modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 2. Ñ Cu sumele rãmase neutilizate Ministerul
Educaþiei Naþionale va reîntregi Fondul de rezervã bugetarã
la dispoziþia Guvernului pânã la data 15 decembrie 1998.Ò

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul delegat pe lângã primul-ministru
pentru minoritãþi naþionale,
Gyšrgy Tokay
Bucureºti, 13 noiembrie 1998.
Nr. 799.

Ministrul educaþiei naþionale,
Andrei Marga
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
AGENÞIA NAÞIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind concursul de ofertã publicã pentru licenþã de concesiune
pentru explorare
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
având în vedere:
¥ Legea minelor nr. 61/1998;
¥ Hotãrârea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998;
¥ solicitãrile persoanelor juridice, adresate Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 221/1995 privind organizarea ºi funcþionarea Agenþiei
Naþionale pentru Resurse Minerale,
emite urmãtorul ordin:

Nr.
crt.

Denumirea
perimetrului

Localizarea
perimetrului

Suprafaþa
(km2)

Art. 1. Ñ Se oferã pentru concesionare explorarea urmãtoarelor perimetre:

1. BIXAD

Judeþul Maramureº

10

2. RACªA ZUGÃU

Judeþul Satu Mare

11

3. JEREAPÃNÑBUDEªTI

Judeþul Maramureº

10

4. COLIBIÞAÑDORNIªOARA Judeþele
Bistriþa-Nãsãud
ºi Suceava

162

5. CALDERA CÃLIMANI

Judeþele
Bistriþa-Nãsãud
ºi Suceava

216

6. ZEBRACÑMERMEZEU

Judeþul Harghita

47

7. FÂNCELÑLÃPUªNA

Judeþul Harghita

145

8. SEACA TÃTARCA

Judeþul Harghita

90

9. ªUMULEU

Judeþul Harghita

47

Coordonatele
în sistem
STEREO '70
X

721.030
723.800
723.800
723.450
723.450
721.030
701.400
701.320
698.520
698.600
686.350
688.350
688.350
688.850
688.850
685.275
685.275
686.350
633.616
633.629
621.278
621.265
632.500
632.500
617.500
617.500
616.774
616.794
609.785
609.765
596.515
596.558
585.937
585.894
581.525
581.557
571.339
571.306
570.013
570.047
563.070
563.036

Resursele
minerale
Y

377.050
377.050
380.050
380.050
380.750
380.750
373.700
377.800
377.745
373.654
420.400
420.400
421.950
421.950
423.950
423.950
421.950
421.950
498.000
511.095
511.095
497.996
511.095
525.500
525.500
511.095
514.350
521.061
521.085
514.365
512.154
525.854
525.899
512.175
518.085
526.852
526.898
518.116
527.371
534.092
534.131
527.403

Minereuri metalifere

Minereuri
auro-argentifere

Minereuri metalifere

Minereuri metalifere

Minereuri metalifere

Minereuri metalifere

Minereuri metalifere

Minereuri metalifere

Minereuri metalifere
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Nr.
crt.

Denumirea
perimetrului

Localizarea
perimetrului

10. OSTOROªÑCIUMANIÑ Judeþul Harghita

Suprafaþa
(km2)
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181

FIERÃSTRAIE

11. VÂRGHIª

Judeþul Harghita

12. DOBROGEA

Judeþul Tulcea

214

13. TALAGIU

Judeþele Hunedoara
ºi Arad

183

14. VOIA

Judeþul Hunedoara

49

15. SACU

Judeþele Hunedoara, 2.531
Caraº-Severin,
Timiº, Arad

16. BRUSTURETÑ

Judeþul Argeº

20

17. CHIMINDIAÑDEVA

Judeþul Hunedoara

10

18. CHEILE CIBULUI

Judeþele Hunedoara
ºi Alba

10

19. BILBOR

Judeþul Harghita

10

90

DÂMBOVICIOARA

20. VALEA MAREÑCODRU Judeþul Bihor

10

21. VALEA SEACÃÑ

Judeþul Bihor

10

Judeþul Argeº

10

PIETROASA

22. VALEA FRATELUI

Coordonatele
în sistem
STEREO '70
X

570.061
570.167
557.880
557.774
552.059
552.124
541.968
541.902
415.972
416.577
402.509
401.903
539.058
538.603
525.795
526.250
508.942
508.750
502.300
502.492
505.000
484.000
484.000
476.000
476.000
470.000
470.000
463.000
463.000
454.000
454.000
445.000
445.000
419.000
419.000
431.000
431.000
427.000
427.000
445.000
445.000
450.000
450.000
482.000
482.000
505.000
441.000
441.000
436.000
436.000
493.000
493.000
490.500
490.500
507.333
507.333
504.000
504.000
619.739,186
619.823,970
616.825,889
616.741,138
575.000
575.000
571.000
571.000
565.000
565.000
562.500
562.500
451.448,118
451.572,526
449.574,644
449.450,286

3
Resursele
minerale

Y

536.389
551.149
551.252
536.463
540.806
549.615
549.698
540.874
742.857
758.060
758.636
743.399
297.819
312.080
311.687
297.395
340.779
348.363
348.204
340.613
314.000
314.000
306.000
306.000
290.000
290.000
282.000
282.000
310.000
310.000
301.000
301.000
294.000
294.000
282.000
282.000
261.000
261.000
254.000
254.000
243.000
243.000
270.000
270.000
287.000
287.000
515.000
519.000
519.000
515.000
342.500
346.500
346.500
342.500
358.000
361.000
361.000
358.000
534.565,604
537.888,464
537.964,938
534.642,092
286.650
289.150
289.150
286.650
319.000
323.000
323.000
319.000
442.163,328
447.157,966
447.207,723
442.213,078

Minereuri metalifere

Minereuri metalifere

Minereuri metalifere

Minereuri metalifere

Minereuri metalifere

Minereuri metalifere

Apã platã

Ape minerale

Ape minerale

Ape minerale

Calcare ornamentale

Calcare ornamentale

Calcare ornamentale
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Nr.
crt.

Denumirea
perimetrului

Localizarea
perimetrului

Suprafaþa
(km2)

4

23. TÃRCÃIÞAÑROªU

Judeþul Bihor

10

24. IARDAªTIÞA MICÃÑ

Judeþul Caraº-Severin 10

TOPLEÞ

25. MRACONIA I

Judeþul Mehedinþi

10

26. MRACONIA II

Judeþul Mehedinþi

10

27. VALEA IARDAªTIÞA

Judeþul Caraº-Severin 10

MAREÑMOARA
LUI GRECU

28. PIELEªTIÑPLATFORMA Judeþul Argeº

10

COTMEANA

Art. 2. Ñ Ofertele pentru concesionarea explorãrii
perimetrelor nominalizate la art. 1 se fac în termen de
60 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul
Oficial al României.
Art. 3. Ñ Oferta persoanelor juridice interesate constã
în cerere, însoþitã de programul de lucrãri ºi mãsuri pentru
refacerea mediului.
Conþinutul-cadru al documentaþiilor a fost publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 bis din
1 septembrie 1998.
În scopul întocmirii ofertelor, Agenþia Naþionalã pentru
Resurse Minerale va permite persoanelor juridice interesate,

Coordonatele
în sistem
STEREO '70
X

566.000
566.000
564.000
564.000
561.000
561.000
383.995,93
383.596,19
371.202,26
371.572,49
359.109,10
358.871,56
344.808,92
351.023,33
364.212,30
368.643,96
359.786,02
354.560,71
378.450,56
379.631,64
369.703,25
368.171,75
396.000
396.000
391.000
391.000

Resursele
minerale
Y

287.600
289.000
289.000
290.000
290.000
287.600
287.036,11
295.475,77
297.025,39
289.331,85
282.206,35
287.000,81
277.793,04
270.591,19
269.138,90
277.972,64
282.690,47
273.970,60
277.437,04
287.255,45
288.648,79
278.950,71
467.000
469.000
469.000
467.000

Calcare ornamentale

Gresie roºie
ornamentalã
Granit ornamental

Granit ornamental

Granit ornamental

Pietriºuri ºi nisipuri

accesul la datele ºi informaþiile de care dispune, în condiþiile legii.
Art. 4. Ñ Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale va
analiza ofertele în maximum 30 de zile ºi va începe imediat negocierile cu câºtigãtorul concursului de ofertã.
În cazul existenþei unui singur ofertant, acesta va fi considerat câºtigãtor al concursului de ofertã.
În maximum 30 de zile de la începerea negocierilor va
fi definitivat actul juridic de licenþã de explorare, care intrã
în vigoare dupã aprobarea lui de cãtre Guvern, la propunerea Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale.
Art. 5. Ñ Prezentul ordin intrã în vigoare la data publicãrii lui în Monitorul Oficial al României.

Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãº
Bucureºti, 3 noiembrie 1998.
Nr. 142.
MINISTERUL CULTURII

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului de organizare
ºi funcþionare a bibliotecilor publice
Ministrul culturii,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 134/1998 privind organizarea ºi
funcþionarea Ministerului Culturii,
emite urmãtorul ordin:
Articol unic. Ñ Se aprobã Regulamentul de organizare ºi funcþionare
a bibliotecilor publice, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
Ministrul culturii,
Ion Caramitru
Bucureºti, 1 octombrie 1998.

Nr. 2.069.
Compression by CVISION
Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
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ANEXÃ

REGULAMENT

de organizare ºi funcþionare a bibliotecilor publice
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ Prezentul regulament stabileºte normele de organizare ºi funcþionare a bibliotecilor publice aflate sub autoritatea administrativã a consiliilor locale ºi judeþene ºi sub
autoritatea de specialitate a Ministerului Culturii.
Art. 2. Ñ (1) În sensul prezentului regulament, instituþiile
de profil, organizate la nivelul unitãþilor administrativ-teritoriale
Ñ judeþe, municipii, oraºe ºi comune Ñ, care îndeplinesc
funcþii culturale ºi educaþional-ºtiinþifice, asigurând accesul liber
ºi fãrã nici o discriminare al membrilor comunitãþii la informaþie, sunt denumite, în continuare, biblioteci publice.
(2) Bibliotecile publice constituie, organizeazã ºi dezvoltã
colecþii enciclopedice reprezentative de cãrþi, periodice ºi alte
documente grafice ºi audiovizuale, precum ºi alte materiale
purtãtoare de informaþii.
Art. 3. Ñ Bibliotecile publice funcþioneazã ca instituþii
bugetare, deservite de cel puþin un bibliotecar cu normã
întreagã, dacã deþin minimum 5.000 de unitãþi de bibliotecã Ñ
cãrþi, periodice, documente grafice ºi audiovizuale, precum ºi
alte materiale purtãtoare de informaþii.
Art. 4. Ñ (1) Pentru organizarea ºi funcþionarea bibliotecilor
publice consiliile locale ºi judeþene asigurã baza materialã ºi
resursele financiare necesare, potrivit responsabilitãþilor ce le
revin prin lege.
(2) Coordonarea metodologicã a bibliotecilor publice locale
se asigurã de cãtre Ministerul Culturii, Biblioteca Naþionalã a
României ºi inspectoratele pentru culturã de la nivelul judeþelor
ºi al municipiului Bucureºti, împreunã cu conducerile bibliotecilor judeþene.
Art. 5. Ñ (1) Bibliotecile publice judeþene funcþioneazã în
municipiile-reºedinþã de judeþ, îndeplinind ºi funcþii de biblioteci
publice pentru localitãþile respective.
(2) Biblioteca publicã a municipiului Bucureºti este asimilatã bibliotecii judeþene ºi funcþioneazã sub autoritatea
Consiliului General al Municipiului Bucureºti, îndeplinind ºi
funcþii specifice acestui tip de instituþie pentru judeþul Ilfov.

Ñ cel puþin un exemplar din cãrþile, periodicele ºi celelalte
documente grafice ºi audiovizuale, din producþia editorialã
curentã ºi retrospectivã, româneascã ºi strãinã;
Ñ exemplarele care fac parte din depozitul legal;
Ñ colecþiile de bunuri clasate sau care pot fi clasate în
patrimoniul cultural naþional, formate din manuscrise, documente, cãrþi vechi, rare sau preþioase, stampe, desene, gravuri, fotografii documentare, piese numismatice etc.;
b) colecþiile uzuale sunt destinate studiului în bibliotecã ºi
împrumutului la domiciliul utilizatorilor ºi sunt constituite din
cãrþi ºi din alte documente grafice ºi audiovizuale din producþia editorialã curentã româneascã ºi strãinã, în raport cu cerinþele colectivitãþii deservite, cu specificul ºi cu resursele fiecãrui
tip de bibliotecã.
Art. 8. Ñ În funcþie de dimensiunile lor ºi de spaþiul existent, colecþiile se pot organiza astfel:
Ñ colecþiile de bazã: pe depozite speciale, dupã criterii privind formatul sau tematica;
Ñ colecþiile uzuale: pe secþii ºi filiale, fixe ºi mobile, în
spaþii cu acces liber la raft, dupã criteriul sistematic-alfabetic ºi
pe grupe tematice, cu respectarea particularitãþilor de vârstã
ale utilizatorilor.
Art. 9. Ñ (1) Bibliotecile publice judeþene au obligaþia sã
constituie colecþii de bazã enciclopedice reprezentative, necesare lecturii, informãrii ºi cercetãrii, sã colecþioneze ºi sã conserve lucrãrile de interes local ºi de referinþã de tipul celor
stipulate în Legea nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea ºi funcþionarea Depozitului legal de tipãrituri ºi alte documente grafice ºi audiovizuale.
(2) Normele de consultare a colecþiilor se stabilesc de
cãtre conducerile bibliotecilor, în conformitate cu normativele în
vigoare.
Art. 10. Ñ (1) Bibliotecile municipale, orãºeneºti ºi comunale pot constitui colecþii de bazã, în principal din lucrãri de
interes local, de referinþã, dintre cele care sunt clasate sau pot fi
clasate în patrimoniul cultural naþional, materiale audiovizuale,
colecþii de periodice reprezentative pentru istoria localã etc.
(2) Activitatea de achiziþie a acestor biblioteci este axatã,
în principal, pe constituirea colecþiilor uzuale, potrivit art. 7
lit. b) din prezentul regulament.

CAPITOLUL II
Colecþiile bibliotecii
CAPITOLUL III
Art. 6. Ñ (1) Colecþiile bibliotecilor publice, organizate ºi
Atribuþii ºi activitãþi specifice
dezvoltate permanent prin achiziþii, donaþii, schimb ºi alte
surse, împreunã cu colecþiile constituite istoric sunt formate
Art. 11. Ñ (1) În calitatea lor de instituþii culturale, bibliotedin: cãrþi, periodice, manuscrise, documente istorice, corespon- cile publice îndeplinesc urmãtoarele atribuþii:
denþã, piese numismatice ºi alte documente grafice ºi audioÑ colecþioneazã, dezvoltã, organizeazã, conservã ºi pun la
vizuale purtãtoare de informaþii, româneºti ºi strãine, fascicole dispoziþie utilizatorilor colecþii enciclopedice reprezentative de
din cãrþi sau periodice, calendare, almanahuri, partituri, repro- cãrþi, periodice, documente grafice ºi audiovizuale, precum ºi
duceri de artã (albume, stampe, gravuri, portrete, tablouri, ilus- alte materiale purtãtoare de informaþii, în funcþie de dimensiutrate), atlase, hãrþi, foi volante, anunþuri, afiºe, proclamaþii, nile ºi structura socioprofesionalã a populaþiei din localitatea
standarde, descrieri de invenþii, norme tehnice, produse soft- (judeþul) în care funcþioneazã, de cerinþele reale ºi potenþiale
ware, înregistrãri multimedia (discuri, microfilme, diafilme, dia- ale acesteia;
pozitive, casete audio ºi video, CD ºi CD-ROM), publicaþii ºi
Ñ întocmesc cataloage ºi alte instrumente de valorificare
materiale speciale pentru nevãzãtori ºi pentru alte categorii de ºi comunicare a colecþiilor în sistem tradiþional ºi informatizat,
persoane defavorizate, reproduceri tipãrite sau multiplicate în asigurã servicii de informare bibliograficã ºi documentare de
serie, prin: fotografiere, xilografiere, fotocopiere sau alte pro- interes local ºi, dupã caz, de interes naþional ºi internaþional;
cedee.
Ñ oferã utilizatorilor atât servicii pentru lecturã, studiu,
(2) Bibliotecile publice pot deþine unele documente din informare ºi documentare la sediu, filiale ºi secþii, cât ºi de
categoria celor care fac parte din fondul arhivistic naþional, împrumut la domiciliu; serviciile realizate în bibliotecã, inclusiv
dacã acestea provin din colecþiile tradiþionale ale bibliotecii împrumutul la domiciliu sunt gratuite;
respective, din donaþii sau dacã sunt achiziþionate ca fiind
Ñ efectueazã, în scopul valorificãrii colecþiilor, bibliografii,
absolut necesare în activitatea bibliotecilor, cu aprobarea studii ºi cercetãri în bibliologie, sociologia lecturii ºi ºtiinþa
Arhivelor Naþionale, în condiþiile legii.
informãrii, acþionând pentru aplicarea în plan teoretic ºi practic
(3) De asemenea, bibliotecile publice pot deþine, cu res- a cercetãrilor proprii sau ale altor instituþii de profil;
pectarea legislaþiei specifice, ºi bunuri care sunt clasate sau
Ñ iniþiazã, organizeazã sau participã la realizarea unor
pot fi clasate în patrimoniul cultural naþional mobil.
programe de informatizare, de cercetare ºi cu caracter biblioArt. 7. Ñ În funcþie de valoarea culturalã ºi de diversitatea grafic, de valorificare a tradiþiilor culturale, de animaþie cultulor, colecþiile se structureazã astfel:
ralã, de promovare a creaþiei ºtiinþifice, tehnice ºi
a) colecþiile de bazã sunt conservate ºi destinate utilizãrii cultural-artistice.
numai în spaþii special amenajate la sediul bibliotecii ºi se
(2) Pentru unele activitãþi, cum ar fi împrumutul interbiblioconstituie din:
tecar de la instituþii
dinEvaluation
þarã ºi din strãinãtate,
activitãþi
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Art. 15. Ñ (1) Angajarea directorului general sau a directorului, la nivelul bibliotecilor judeþene ºi al celei a municipiului
Bucureºti, se face, potrivit legii, prin concurs, organizat de
consiliul judeþean, respectiv de Consiliul General al Municipiului
Bucureºti.
(2) Din comisia de examinare vor face parte, în mod obligatoriu, reprezentanþii desemnaþi de consiliul judeþean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureºti, ºi de
Ministerul Culturii, prin inspectoratele pentru culturã ale judeþelor ºi al municipiului Bucureºti.
(3) Numirea ºi eliberarea din funcþie a directorului general
sau a directorului se fac de cãtre consiliul judeþean, respectiv
de Consiliul General al Municipiului Bucureºti, cu avizul
inspectoratelor pentru culturã ale judeþelor ºi al municipiului
Bucureºti.
Art. 16. Ñ Angajarea ºi desfacerea contractului de muncã
se fac, în cazul bibliotecarilor responsabili de biblioteci municipale, orãºeneºti ºi comunale, de cãtre consiliul local, cu avizul
de specialitate al conducerii bibliotecii judeþene ºi cu respectarea legislaþiei în vigoare.
Art. 17. Ñ În cadrul bibliotecilor publice cu personalitate
juridicã funcþioneazã consilii de administraþie ca organe de
conducere.
Art. 18. Ñ (1) Consiliul de administraþie al bibliotecii este
condus de cãtre directorul general sau de cãtre director, în
calitate de preºedinte de ºedinþã, ºi este format din 3Ð7 membri, astfel: directorul general sau directorul, directorii adjuncþi,
contabilul-ºef ºi un reprezentant al consiliului judeþean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureºti.
(2) Atribuþiile consiliului de administraþie se exercitã în conformitate cu prevederile legislaþiei în vigoare.
(3) Consiliul de administraþie se întruneºte trimestrial sau
ori de câte ori este nevoie, la propunerea directorului general
sau a directorului.
(4) Consiliul de administraþie adoptã hotãrâri, în prezenþa a
cel puþin douã treimi din numãrul membrilor sãi, cu votul
majoritãþii simple.
Art. 19. Ñ (1) În cadrul bibliotecilor publice cu sau fãrã
personalitate juridicã pot funcþiona consilii ºtiinþifice, ca organe
de specialitate cu rol consultativ în domeniul activitãþilor culturale, de cercetare ºtiinþificã ºi de organizare sau structurare a
serviciilor bibliotecii.
(2) Consiliul ºtiinþific poate fi format din 3Ð15 membri
cuprinzând bibliotecari, specialiºti în domeniul istoriei cãrþii ºi
al biblioteconomiei, al activitãþii culturale ºi ºtiinþifice, numiþi
prin decizie a directorului general sau a directorului, iar în
cazul bibliotecilor fãrã personalitate juridicã, prin decizie a consiliului local, la propunerea bibliotecarului responsabil.
Art. 20. Ñ (1) Structura organizatoricã ºi organizarea funcþionalã a bibliotecilor publice cu personalitate juridicã se stabilesc, potrivit cerinþelor rezultate din contractul de management,
de cãtre directorul general sau de cãtre director, prin organigramã ºi regulamente de organizare ºi funcþionare, care pot fi
actualizate anual ºi se aprobã de consiliul judeþean, respectiv
de Consiliul General al Municipiului Bucureºti.
(2) Pentru bibliotecile publice care nu au personalitate juridicã organigrama ºi statul de funcþii se întocmesc de cãtre
CAPITOLUL IV
bibliotecarul responsabil, cu consultarea consiliului ºtiinþific, ºi
Personalul, conducerea, organizarea ºi structura
se aprobã de cãtre consiliul local.
organizatoricã a bibliotecilor publice
Art. 21. Ñ (1) Planurile de venituri ºi cheltuieli ale biblioteArt. 13. Ñ (1) Personalul bibliotecilor publice este structurat cilor cu personalitate juridicã se aprobã de cãtre consiliul de
în: personal de conducere, de specialitate, auxiliar ºi de între- administraþie, dupã care se supun spre aprobare consiliului
judeþean, respectiv Consiliului General al Municipiului
þinere, conform anexei nr. 1 la prezentul regulament.
(2) Criteriile de normare a personalului din bibliotecile Bucureºti. Dupã aprobare, directorul general sau directorul rãspunde de executarea lor.
publice sunt prevãzute în anexa nr. 2.
(2) În cazul bibliotecilor publice fãrã personalitate juridicã,
(3) Ocuparea posturilor din bibliotecile publice se face prin
concurs, organizat astfel: de cãtre biblioteca respectivã, dacã bibliotecarul responsabil propune planul de venituri ºi cheltuieli
are personalitate juridicã, ºi de cãtre consiliul local care îi asi- ºi îl supune spre aprobare consiliului local.
(3) Angajarea cheltuielilor, încheierea contractelor ºi celegurã finanþarea, în colaborare cu biblioteca judeþeanã, pentru
lalte operaþiuni financiar-contabile privind execuþia bugetarã se
bibliotecile publice fãrã personalitate juridicã.
Art. 14. Ñ (1) Conducerea bibliotecilor publice cu persona- efectueazã de cãtre directorul general sau de cãtre director ºi
litate juridicã se asigurã de cãtre directorul general sau de contabilul-ºef, iar în cazul bibliotecilor fãrã personalitate juricãtre director, iar cea a bibliotecilor publice fãrã personalitate dicã, de cãtre consiliul local sub a cãrui autoritate funcþiojuridicã revine bibliotecarului responsabil.
neazã biblioteca.
(2) Directorul general sau directorul este ordonator de creArt. 22. Ñ (1) Activitatea bibliotecilor publice se desfãºoarã
dite ºi reprezintã instituþia în relaþiile cu persoane juridice sau pe bazã de programe anuale ºi proiecte culturale pe termen
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fizice.
mediu ºi lung.
bibliografice ºi documentare complexe, executate la cererea
unor persoane fizice sau juridice, copiere ºi multiplicare de
documente etc. pot fi încasate plãþi în sumã echivalentã cu
cheltuielile efectuate, sume ce vor fi folosite conform legii.
Art. 12. Ñ (1) Pentru îndeplinirea atribuþiilor ºi competenþelor prevãzute la art. 11, bibliotecile publice realizeazã acþiuni
specifice prin care:
Ñ completeazã curent ºi retrospectiv colecþiile, prin achiziþii,
abonamente, schimb, transfer, donaþii ºi alte surse;
Ñ asigurã evidenþa biblioteconomicã primarã ºi individualã
a colecþiilor ºi a circulaþiei acestora în relaþia bibliotecãÑutilizatorÑbibliotecã;
Ñ prelucreazã biblioteconomic colecþiile, conform normelor
tehnice de specialitate;
Ñ organizeazã un sistem de cataloage, pe fiºe sau în
regim automatizat, compus, în principal, din: cataloage generale de serviciu, cataloage alfabetice ºi sistematice pentru
public, cataloage pe secþii sau pe tipuri de colecþii, precum ºi
cataloage colective locale, naþionale sau internaþionale, realizate în colaborare cu alte instituþii de profil; bibliotecile comunale organizeazã cel puþin un catalog general alfabetic ºi unul
sistematic;
Ñ organizeazã, conservã ºi prelucreazã colecþiile de patrimoniu; protecþia, valorificarea ºi condiþiile de conservare a
acestora se asigurã în conformitate cu normele stabilite de
Ministerul Culturii ºi cu legislaþia în domeniu;
Ñ eliminã periodic din colecþiile uzuale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, publicaþiile care nu au circulaþie
cãtre utilizatori sau care prezintã un grad avansat de uzurã
fizicã;
Ñ colecþiile de periodice curente, constituite anual, se pãstreazã cel puþin 3 ani în gestiunea bibliotecilor municipale ºi
orãºeneºti ºi cel puþin 2 ani în gestiunea bibliotecilor comunale, dupã care pot fi predate unitãþilor abilitate sã le preia ºi
sã le valorifice;
Ñ împrumutã utilizatorilor, pentru studiu ºi lecturã la domiciliu, documente din fondul uzual, pe o perioadã de 14 zile,
care poate fi prelungitã, cu acordul bibliotecarilor, pânã la cel
mult 30 de zile;
Ñ asigurã condiþii pentru studiu ºi informare în sãli de lecturã, potrivit cerinþelor utilizatorilor ºi specificului documentelor
din colecþiile de bazã;
Ñ asigurã, potrivit solicitãrilor primite, împrumutul interbibliotecar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
Ñ efectueazã, în condiþiile legii, operaþiunile de recuperare
fizicã ºi a contravalorii publicaþiilor degradate ori nerestituite de
cãtre cititori;
Ñ organizeazã activitãþi de marketing ºi publicitate, specifice activitãþii bibliotecilor publice;
Ñ efectueazã operaþiuni de conservare, igienã ºi patologie
a cãrþii ºi a celorlalte documente.
(2) De asemenea, bibliotecile publice iniþiazã ºi dezvoltã
programe speciale, prin care oferã informaþii de interes public
pentru ºi despre comunitatea localã ºi europeanã, organizeazã
activitãþi specifice de formare ºi informare a utilizatorilor, de
animaþie culturalã ºi de comunicare a colecþiilor.
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(2) Proiectele programelor anuale de activitate sunt elaborate ºi aprobate de cãtre consiliile de administraþie, cu consultarea consiliilor ºtiinþifice, ºi sunt supuse spre aprobare
consiliului local, pânã cel mai târziu în luna decembrie a anului în curs pentru anul urmãtor. Directorul general sau directorul asigurã organizarea activitãþii pe baza acestor programe
anuale ºi rãspunde de executarea lor.
(3) În cazul bibliotecilor publice fãrã personalitate juridicã,
bibliotecarul responsabil propune spre aprobare consiliului
local, cu avizul consiliului ºtiinþific, proiectele programelor anuale de activitate, pânã cel mai târziu în luna decembrie a anului în curs pentru anul urmãtor, iar dupã aprobare rãspunde
de executarea lor.
Art. 23. Ñ Atribuþiile ºi competenþele personalului din bibliotecile publice se stabilesc astfel:
Ñ de cãtre directorul general sau de cãtre director, la propunerea ºefilor de servicii ºi de birouri, în conformitate cu
cerinþele rezultate din prevederile contractului de management,
ale programelor de activitate anuale ºi ale proiectelor pe termen mediu ºi lung, în cazul bibliotecilor publice cu personalitate juridicã;
Ñ de cãtre consiliul local, la propunerea bibliotecarilor responsabili de biblioteci municipale, orãºeneºti ºi comunale, în
cazul bibliotecilor publice fãrã personalitate juridicã.
Art. 24. Ñ (1) La angajarea personalului bibliotecilor
publice se va urmãri, cu prioritate, încadrarea, în condiþiile
legii, a bibliotecarilor cu studii superioare de specialitate de
nivel universitar sau de scurtã duratã, cu studii postliceale ºi
liceale de specialitate.
(2) Pot fi încadraþi ca bibliotecari ºi absolvenþi ai unor instituþii de învãþãmânt superior sau ai unor licee de altã specialitate, cu condiþia perfecþionãrii ºi atestãrii lor prin cursuri sau
prin alte forme de învãþãmânt profesional, potrivit reglementãrilor în vigoare.
CAPITOLUL V
Dispoziþii finale
Art. 25. Ñ (1) Conducerile bibliotecilor publice întocmesc,
anual, rapoarte de evaluare a activitãþii conform normelor
Organizaþiei Internaþionale de Standardizare (I.S.O.)
nr. 11.620/1997, care sunt prezentate consiliilor de administraþie ºi ºtiinþifice, consiliilor locale, precum ºi direcþiilor de specialitate din Ministerul Culturii.
(2) Bibliotecile publice fãrã personalitate juridicã trimit câte
un exemplar din programe, proiecte, precum ºi rapoarte statistice anuale bibliotecilor judeþene ºi consiliilor locale, în termen
de 15 zile de la încheierea anului, iar bibliotecile judeþene
înainteazã direcþiilor judeþene de statisticã, la termenul stabilit,
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rapoarte statistice anuale (rapoarte statistice anuale, conform
normelor Organizaþiei Internaþionale de Standardizare
nr. 2.789/1994).
Art. 26. Ñ (1) Programul de funcþionare pentru public a
bibliotecilor se stabileºte astfel:
Ñ cel puþin 50 de ore sãptãmânal, pentru secþiile în care
se lucreazã în douã schimburi, pe parcursul a 5Ð6 zile, din
care o sâmbãtã sau o duminicã, dacã se justificã;
Ñ cel puþin 30 de ore sãptãmânal, pentru secþiile în care
se lucreazã într-un singur schimb, pe parcursul a 5 zile; în
funcþie de tradiþiile locale ºi de solicitãri, secþiile respective pot
funcþiona ºi sâmbãta sau duminica;
Ñ cel puþin 30 de ore sãptãmânal, pentru bibliotecile care
funcþioneazã cu un singur salariat, pe parcursul a 5 zile, din
care o sâmbãtã sau o duminicã, dacã se justificã.
(2) În unele cazuri, programul poate fi astfel stabilit încât
sã satisfacã cerinþele de lecturã ale cititorilor, mai ales în staþiunile balneoclimaterice, de odihnã ºi tratament ºi în punctele
de agrement, pe perioada vacanþelor ºcolare sau în sesiunile
de examene.
Art. 27. Ñ Bibliotecile publice efectueazã periodic inventarierea completã a colecþiilor, astfel:
Ñ o datã la 2 ani Ñ cele care deþin pânã la 10.000 de
unitãþi de bibliotecã;
Ñ o datã la 3 ani Ñ cele care deþin de la 10.001Ð50.000
de unitãþi de bibliotecã;
Ñ o datã la 5 ani Ñ cele care deþin de la
50.001Ð250.000 de unitãþi de bibliotecã;
Ñ o datã la 7 ani Ñ cele care deþin de la
250.001Ð600.000 de unitãþi de bibliotecã;
Ñ o datã la 10 ani Ñ cele care deþin peste 600.001 de
unitãþi de bibliotecã.
Art. 28. Ñ (1) Recuperarea pagubelor produse de cãtre
cititori prin deteriorarea ori pierderea cãrþilor, a publicaþiilor ºi a
celorlalte documente grafice sau audiovizuale se face în baza
prevederilor contractuale convenite la înscriere, la valoarea
reactualizatã, în funcþie de cursul pieþei, luându-se în calcul
valoarea materialã, culturalã ºi de colecþie a bunului deteriorat
ori pierdut.
(2) Casarea cãrþilor, a publicaþiilor sau a altor documente
din colecþii, din motive de uzurã fizicã sau moralã, se face
diferenþiat de cãtre fiecare responsabil de gestiune, cu avizul
conducerii bibliotecii judeþene, respectiv al consiliului local, în
baza unor observaþii directe asupra circulaþiei publicaþiilor.
Art. 29. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din prezentul regulament.
Art. 30. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului regulament orice dispoziþie contrarã se abrogã.
ANEXA Nr. 1

NOMENCLATORUL

funcþiilor de conducere ºi al personalului de specialitate ºi de execuþie din bibliotecile publice
1.
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
2.
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Funcþii de conducere:
director general;
director general adjunct;
director;
director adjunct;
director economic;
contabil-ºef;
ºef serviciu;
ºef birou, ºef oficiu, ºef atelier.
Funcþii de execuþie de specialitate:
bibliotecar, bibliograf;
referent;
traducãtor;
mânuitor carte;
conservator, restaurator;
redactor;
cercetãtor;
analist;

Ñ programator;
Ñ inginer de sistem;
Ñ informatician;
Ñ analist ajutor;
Ñ operator;
Ñ controlor date;
Ñ sociolog.
3. Funcþii de execuþie din activitatea de contabilitate, financiarã, aprovizionare, investiþii, întreþinere-reparaþii, secretariatadministrativ*):
Ñ inginer;
Ñ economist;
Ñ referent;
Ñ subinginer;
Ñ tehnician-economist;
Ñ tehnician;
Ñ arhitect;

*) În situaþii by
justificate
se pot folosi Technologies’
ºi funcþii specifice altor domenii
de activitate, cu aprobarea
local.
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Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

conductor-arhitect;
contabil;
consilier juridic;
administrator;
casier;
magaziner;

stenodactilograf;
secretar, secretar-dactilograf;
funcþionar, arhivar;
portar, paznic, pompier, îngrijitor;
manipulant bunuri, curier;
muncitor.
ANEXA Nr. 2

CRITERII

de normare a resurselor umane în bibliotecile publice
1. Biblioteca comunalã

Ñ 1 post/unitate; 2 posturi/unitate în comune cu peste 7.000 de
locuitori sau cu mai multe sate aparþinãtoare.

2. Biblioteca orãºeneascã sau municipalã
Ñ director
Ñ 1 post director/bibliotecã
Ñ bibliotecar
Ñ 1 post/unitate pentru localitãþile sub 5.000 de locuitori;
Ñ 1 post la 5.000Ð7.000 de locuitori;
Ñ 1 post la 15.000 de volume consultate;
Ñ 1 post/unitate pentru bibliotecile care deþin 500 de cãrþi de patrimoniu;
Ñ conservator
Ñ 1 post/unitate;
Ñ informatician
Ñ 1 post/unitate operator-informatician.
3. Biblioteca judeþeanã
Ñ director general, director*)
Ñ bibliotecar, bibliograf

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Ñ bibliotecar metodist

Ñ

Ñ cercetãtor

Ñ
Ñ

Ñ sociolog
Ñ analist, programator,
informatician
Ñ inginer de sistem
Ñ conservator, restaurator

Ñ
Ñ

1Ñ3 posturi;
1 post la 7.000 de locuitori;
1 post la 15.000 de volume consultate de cititori;
1 post la 50.000 de volume la bibliotecile cu peste 100.000 de
volume;
1 post/unitate pentru activitatea de marketing ºi programe culturale;
1 post/unitate la 50.000 de locuitori pentru activitatea de informaþii comunitare locale ºi europene;
1 post/unitate pentru asistenþã de specialitate pentru judeþele cu
pânã la 50 de comune;
2 posturi/unitate pentru judeþele cu peste 50 de comune;
1 post/unitate în cazul bibliotecilor deþinãtoare de colecþii de carte
veche, rarã, de patrimoniu etc.;
1 post/unitate;
1 post la 50.000 de volume existente;

Ñ 1 post/unitate pentru asistenþã de specialitate;
Ñ 2 posturi/unitate.

4. Alte biblioteci Ñ criteriile de normare a resurselor umane pentru Biblioteca Naþionalã.
*) Director:
*) ¥ 1Ð2 posturi de directori la bibliotecile cu 31Ð60 de salariaþi;
*) ¥ 1Ð3 posturi de directori la bibliotecile cu peste 60 de salariaþi;
*) ¥ 1 post de director la bibliotecile care deservesc peste 60 de unitãþi administrative (municipii, oraºe, comune)
pentru coordonarea activitãþilor de formare profesionalã, de planificare ºi urmãrire a activitãþilor specifice etc.
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