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1. Aspecte introductive 
Nr. 
d/o 

Sarcina Argumentarea 

1. Titlul actului, data adoptării 

şi publicării 
Legea nr.286-XII din16 noiembrie 1994 cu privire la 

biblioteci (Monitorul Oficial, 1995, nr. 002     art: 15) 
2. Temeiul elaborării actului Necesitatea reglementării activitaţii bibliotecilor  

 în R. Moldova 
3. Scopul actului Determinarea cadrului juridic şi organizatoric de 

reglementare a activităţii bibliotecilor.  
4. Structura actului Legea este structurată în 7 capitole  şi 37 (treizeci şi 

şapte) articole. 
 

2. Aplicabilitatea actului normativ 
Nr. 
d/o 

           Sarcina Argumentarea 

               Gradul de aplicabilitate a Legii este de  50% 

                    Efectele juridice ale actului 

 Capitolul/ 

articolul 
Cauza de inaplicabilitate Soluţia 

1. Cap.I 
art. 9 (3) 

Există reţele teritoriale ale 

bibliotecilor publice care nu au o 

bibliotecă principală cu funcţia de 

centru biblioteconomic. Foarte des 

centrele biblioteconomice din 

reţelele teritoriale nu au suficient 

personal şi mijloace financiare 

pentru aşi îndeplini funcţiile 

respective. 
 

Să se elaboreze un act 

normativ de 

reglementare a statutului 

de centru 

biblioteconomic, 

structurii şi personalului 

centrului 

biblioteconomic. 
 

2. Cap.II 
 art. 18 
 

 Normativele de personal pentru 

biblioteci nu sunt în concordanţă cu 

funcţiile, activităţile noi din 

biblioteci care implică prezenţa 

specialiştilor şi de alte profesii decât 

a bibliotecarilor, de ex. 

informaticieni.  

Să fie actualizate 

normativele de personal 

pentru diferite categorii 

de biblioteci. 
 

 

 



Statul nu asigură suficient -  
 
 - perfecţionarea personalului de 

bibliotecă în centre speciale.  
 

 

 
Să se constituie un 

centru de formare 

continuă a personalului 

din biblioteci. 
 

3. Cap III  
 art. 21 

 

Mijloacele bugetare alocate pentru 

completarea colecţiilor sunt 

insuficiente sau uneori lipsesc şi din 

acest motiv colecţiile sunt învechite şi 

nu satisfac cerinţele utilizatorilor.  

Autorităţile publice şi fondatorii nu 

respectă normativele de finanţare ale 

bibliotecilor, mai ales la completarea 

colecţiilor, formarea continuă a 

personalului, crearea condiţiilor 

corespunzătoare de muncă .  
 

Să se stabilească un 

mecanism de control 

asupra alocării 

sistematice a mijloacelor 

financiare pentru 

dezvoltarea colecţiilor. 
 
Să aplice sancţiuni 

pentru încălcarea 

normativelor de 

finanţare. 
 

4. Cap. VII 
 art. 36 
 

Se limitează dreptul la colaborare 

internaţională doar la centrele 

biblioteconomice .  
 

Orice bibliotecă are 

dreptul să colaboreze la 

nivel internaţional, să 

participe la proiecte 

3. Gradul de îndeplinire a obiectivelor şi a scopului actului normativ 

    

Nr. 
d/o 

Sarcina Argumentarea  

1. Gradul de 

îndeplinire a 

obiectivelor 

50%  

2. Cauzele 

generatoare de 

neîndeplinire a 

obiectivelor 

actului 

Insuficienţa resurselor materiale, financiare şi umane (pregătire, 

calificare, insuficienţă cadre). 

             3. Soluţia Introducerea unor reglementări ce ar stabili mecanisme de 

control asupra respectării legii şi sancţiuni aplicate pentru 

încălcarea anumitor prevederi. 
 

 

4. Modificările operate în actul normativ 
Nr. 
d/o 

Sarcina Argumentarea 

1. Modificările şi completările 

actului 
În scopul înbunătăţirii actului normativ, ulterior, s-au 

operat mai multe modificări şi completări ale Legii 

(Legea a fost modificată şi completată de 2 ori) care au 

influenţat pozitiv scopul acestuia. 
2. Efectele modificărilor şi 

completărilor actului 
Sunt create condiţii pentru asigurarea unităţii naţionale 

în biblioteconomie, Ultimile modificări şi completări 

care au fost  aprobate prin Legea nr.124 din 3 mai 

2001 nu au afectat scopul şi esenţa actului în cauză.  
 

5. Gradul de punere în aplicare a cadrului juridic secundar 
Nr. 
d/o 

Sarcina Argumentarea 

Actul monitorizat 

 Capitolul / articolul care  Cauza de modificare Redacţia propusă 

 Legea prenotată nu prevede  acte normative secundare 



  

6. Coerenţa şi consecvenţa actului normativ 
Nr. 
d/o 

Sarcina Argumentarea 

 Stabilirea contradicţiilor şi prevederilor ambigui 

 
1. 
 

 

 

 
2. 

Art. 9. În punctul (1) se stipulează că în sistemul naţional de biblioteci se includ 

bibliotecile fondate şi întreţinute de stat, iar în punctul (2)d) se menţionează că 

în sistemul naţional de biblioteci pot fi incluse şi bibliotecile specializate ale 

unor structuri nonguvernamentale. 

Art. 33, punctul (3) este în contradicţie cu legea bugetului de stat, mijloacele 

financiare obţinute din prestarea serviciilor cu plată fiind luate în considerare la 

finanţarea bibliotecilor din buget. 

 

 

 

 

 

8. Stabilitatea şi predictibilitatea actului normativ 
Nr. 
d/o 

Acţiunea Argumentarea 

1 Frecvenţa revizuirii actului În scopul îmbunătăţirii actului normativ, ulterior, acesta a 

fost modificat şi completat de 2 ori: 1998, 2001.  
 

2 Cum a fost afectat scopul 

actului după 

modificare/completare 

Modificările şi completările au influenţat pozitiv scopul 

actului 

 

9. Eficienţa actului normativ 
Nr. 
d/o 

Sarcina Argumentarea 

1 Eficienţa actului Actul legislativ nu cuprinde aspecte care 

demonstrează că prevederile acestuia optează pentru soluţia 

celui mai mic preţ.  
2 Propuneri pentru optimizarea 

cheltuielilor în scopul 

implementării actului 
 

10. Modul de consultanţă 
Modalitatea de consultanţă 

7. Neutralitatea actului normativ 

 
Proporţionalitatea între interesele publice şi cele private 
 

Opinia autorităţii publice Opinia sectorului privat Concluzii 
În contextul 

proporţionalităţii dintre 

interesele publice şi cele 

private considerăm 

oportun corelarea 

prevederilor legii 

referitor la bibliotecile de 

învăţămînt cu noile 

modificări ale Codului 

Educaţiei, îm special sub 

aspectul autonomiei 

universitare (art. 79 

Codul Educaţiei)   
 

Prevederile legii nu 

denotă vreun  exces 

vădit  de reglementări 

sub pretextul atingerii 

sau ocrotirii intereselor 

publice sau a unor 

interese private.  
 

 

Legea nu conţine 

reglementări în exces. 
 

   



 
Opinia sectorului public Opinia sectorului privat 

În procesul monitorizării Legii nr 286 au fost identificate principalele părţi interesate, care au fost 

consultate: Asocia’ia bibliotecarilor, Consiliul Biblioteconomic National; Mnisterul Finanţelor, 

Ministerul Economiei, AGEPI, Ministerul Educatiei. Pentru consultarea părţilor nominalizate, s-a 

elaborat şi remis spre completare CHESTIONARUL privind evaluarea procesului de implementare a 

Legii nominalizate. 

 
 concluzii 

În rezultatul generalizării opiniilor conchidem  că, Legea nr. 286-XII din16 noiembrie 1994 cu privire la 

biblioteci  necesita modificari substantiale acestea fiind expuse în redacţie noua.. 

 

11. Concluzii 
1. Legea (236) monitorizată este partial funcţională. Gradul de aplicabilitate este de 50%.  

Parte din obiective sunt în proces de realizare. 
 

2. Scopul stabilit de actul normativ este acoperit la gradul de 50% 

 Chiar dacă legea conţine multe prevederi benefice bibliotecilor, acestea nu se 

respectă pentru că nu este un cadru reglementar complet şi actualizat, nu sunt 

mecanisme de control asupra respectării legii şi sancţiuni aplicate pentru 

încălcarea anumitor prevederi. 
  

3 Motivele care generează inaplicabilitatea actului normativ sau ar putea afecta acţiunea lui 

în viitor. 
Insuficienţa resurselor materiale, financiare şi umane (pregătire, calificare, insuficienţă 

cadre). 
 

 

12. Recomandări 
Nr. 
d/o 

Recomandări Argumentarea 

1. Elaborarea actului legislativ in 

redacţie noua 
Evidenţiem că Legea nr. 286 cu privire la 

biblioteci este din 1994, iar Legea nr.780 cu 

privire la actele legislative, care reglementează, 

, limbajul şi expresia juridică, structura şi 

conţinutul actului normativ, este din anul 2001. 

Astfel, pe parcursul textului legii se denotă 

carenţe cu referire la regulile de expresie 

juridică, la sistematizarea conţinutului, 

expunerea coerentă a prevederilor şi respectarea  

normelor de tehnica legislativa.  
Unele prevederi urmează a fi corelate cu 

modificările legislaţiei Republicii Moldova  

care s-au făcut după intrarea în vigoare a legii 

prenotate. În contextul erei tehnologiilor 

informaţiei, instituţia bibliotecară s-a 

modernizat, drept care urmează a fi instituite 

noi reglementări care ar spori funcţionalitatea şi 

interesul faţă de biblioteci.  
 

   
 

 


