
MEMORANDUM DE ÎNȚELEGERE 

privind cooperarea între Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari și Centrele 

Regionale de Excelență Profesională din raioanele Bălți, Cahul, Căușeni, Ceadâr-Lunga, Orhei,  

Telenești, precum Bibliotecile din or. Criuleni, Dubăsari, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Strășeni, și 

suburbiile or. Chișinău 

Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari și Centrele Regionale de Excelență 

Profesională din raioanele Bălți, Cahul, Căușeni, Ceadâr-Lunga, Orhei, Telenești, precum și Criuleni, 

Dubăsari, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Strășeni,  și suburbiile or. Chișinău (denumite în continuare 

„Participanți”): 

împărtășind misiunea promovării rolului formării personalului din biblioteci în conformitate cu 

tendințele în biblioteconomie prin oferte educaționale bazate pe inovații necesare comunității și 

dezvoltării profesionale a bibliotecarilor; 

pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la creșterea competitivității bibliotecarilor și 

dezvoltarea durabilă a bibliotecilor în comunitate; 

remarcând facilitarea integrării personalului din biblioteci în concordanță cu aspirațiile lor profesionale și 

cu necesitățile utilizatorilor și partenerilor; 

asigurând crearea unor condiții favorabile pentru dezvoltarea și realizarea maximă a potențialului 

intelectual și creativ al bibliotecarilor livrând cunoștințe și competențe performante, prin conjugarea 

tradițiilor cu inovațiile biblioteconomice; 

susținând actualizarea cunoștințelor și formarea continuă a bibliotecarilor în domeniul biblioteconomic, 

precum și în alte domenii marginale conform specializării centrelor regionale; 

reafirmând disponibilitatea Părților pentru o conlucrare și consolidare a eforturilor comune, cooperare 

în mod constructiv în domeniul formării, flexibil și într-o manieră acceptată de ambele Părți, 

au convenit următoarele: 

Articolul 1 

Obiectul Memorandumului de Înțelegere îl reprezintă stabilirea unui parteneriat reciproc avantajos între 

Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari, în scopul coordonării procesului de 

formare profesională, oferirii serviciilor educaționale și acordării asistenței profesionale prestate pentru 

personalul din cadrul Centrelor Regionale de Excelență Profesională și bibliotecilor raionale subordonate, 

la necesitățile de formare a bibliotecarilor. 

Articolul 2 

Participanții vor colabora și vor contribui la schimbul de cunoștințe și experiențe în următoarele direcții: 

- organizarea formării profesionale continue în contextul educației nonformale și informale prin 

abordări inovatoare; 

- susținerea activității de furnizare a serviciilor moderne, transfer de abilități inovatoare în 

domeniul biblioteconomic; 



- elaborare de curricule și organizarea instruirilor pe diverse domenii inovatoare;   

- participarea de comun cu centrele regionale și bibliotecile subordonate în obținerea acreditării 

programelor de instruire; 

- oferirea suportului în accesarea diverselor fonduri, granturi ce vizează formarea personalului din 

biblioteci; 

- elaborarea și implicarea în scrierea de articole, sinteze, studii ce implică formarea continuă a 

bibliotecarilor;   

- alte domenii și subiecte inovatoare asupra căror părțile vor conveni prin acorduri adiţionale. 

Drepturile și angajamentele Centrului Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari: 

- asigurarea unei platforme de instruire, care va oferi noi oportunități inovatoare de formare 

pentru bibliotecari în corespundere cu necesitățile de dezvoltare a tendințelor în domeniul 

biblioteconomic aplicat la nivel internațional; 

- actualizarea continuă a cunoștințelor și competențelor profesionale ale specialiștilor din 

biblioteci prin instruiri acreditate în domeniul inovării, inclusiv diseminarea bunelor practici 

pentru bibliotecarii din bibliotecile publice; 

- desfășurarea activităților pentru dezvoltarea și valorificarea potențialului uman din comunitatea 

regională prin diverse instruiri în contexte nonformale și informale, inclusiv de formare de 

formatori, mentorat, tutoring etc; 

- identificarea necesităților de formare continuă şi planificarea acestor activităţi în conformitate 

cu problemele actuale de dezvoltare a bibliotecilor publice și a solicitărilor personalului din 

instituțiile date, interesate de evoluţia carierei profesionale, obținerea de noi cunoștințe și 

abilități inovatoare; 

- monitorizarea de către CNEPB a eficienței formării continue a personalului de specialitate din 

Centrele Regionale de Excelență Profesională și a impactului rezultatelor formării continue la 

îmbunătățirea activității și prezentarea/ transmiterea propunerilor pentru modificarea tematicii 

cursurilor, elaborarea de noi programe şi modalităţi de organizare a formării continue. 

Drepturile și angajamentele Centrelor Regionale de Excelență Profesională: 

- asigurarea formării unui ansamblu de competențe  profesionale ce ar permite personalului din 

biblioteci să desfășoare activități inovatoare, precum și să ofere utilizatorilor diverse oferte 

educaționale de formare din variate domenii. 

- facilitarea însușirii cunoștințelor speciale și obținerea competențelor specifice unei noi 

specializări înrudite cu cea precedent obținută – formare de formatori, mentorat, tutoring etc.; 

- crearea cadrului corespunzător în vederea implementării activităţilor de formare, consultanţă 

etc. prin lansarea ofertei conform specializării, pe de o parte şi identificarea 

nevoilor/așteptărilor specifice mediului endogen și exogen și corelarea lor cu oferta CNEPPB pe 

de altă parte; 



- crearea condiţiilor pentru buna desfăşurare a cursurilor de formare continuă;  

Articolul 3 

Cooperarea Participanților în baza acestui Memorandum de Înțelegere se va desfășura în următoarele 

forme: 

1) schimbul de cunoștințe și abilități conform domeniului de competență al Participanților; 

2) cooperarea la nivel regional prin diverse acțiuni de formare continuă în vederea organizării și 

desfășurării serviciilor de formare, în bază de reciprocitate, privind instruirea bibliotecarilor din 

domeniul biblioteconomic și cele marginale; 

Articolul 4 

1) În vederea realizării obiectivelor prezentului Memorandum de Înțelegere, se stabilește un comitet 

mixt format din câte un reprezentant din cele 7 centre regionale.  

2) Comitetul mixt va pregăti anual un Plan de acțiuni, care va cuprinde măsuri concrete de cooperare 

privind instruirea în domenii prioritare specializate. 

Articolul 5 

1) Participanții, în baza principiului de reciprocitate, vor participa la realizarea prevederilor 

Memorandumului de Înțelegere. 

2) Colaborarea între Participanți trebuie să fie realizat în conformitate cu reglementările în domeniu și 

legislațiile naționale. 

Articolul 6 

Orice dispută cu privire la aplicarea sau interpretarea prezentului Memorandum de Înțelegere va fi 

soluționată prin consultări între Participanți. 

Articolul 7 

1) Prezentul Memorandum de Înțelegere va intra în vigoare la data recepționării ultimei notificări în 

scris, prin care Participanții se vor informa reciproc despre îndeplinirea procedurilor interne necesare 

intrării sale în vigoare. 

2) Prezentul Memorandum de Înțelegere poate fi amendat în orice moment, prin consimțământul scris 

al Participanților. Amendamentele sunt aduse prin protocoale separate, care sunt parți integrante ale 

prezentului Memorandum de Înțelegere și care intră în vigoare în conformitate cu alin. (1). 

3) Denunțarea Memorandumului de Înțelegere, conform prezentului Articol, nu va afecta 

implementarea proiectelor și realizarea acțiunilor inițiate în perioada valabilității lui, dacă părțile nu au 

convenit altfel. 

Semnat la 30 august 2016 în 13 (treisprezece) exemplare originale, fiecare în limba română. 

 

Semnăturile Părților: 



 Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari       _________________________ 

                                                     Mariana Harjevschi   

                                                 Director BM „B.P. Hasdeu” Chișinău                           

Centrul Regional de Excelență Profesională Bălți                     ___________________________ 

Ludmila Ouș 

Director BM “Eugen Coşeriu” Bălți 

Centrul Regional de Excelență Profesională Cahul      ___________________________ 

Rodica Dermengi 

Director Biblioteca Publică Raională Cahul 

Centrul Regional de Excelență Profesională Căușeni                 ___________________________ 

       Liuba Osipov  

                                 Director Biblioteca Publică Raională Căușeni 

Centrul Regional de Excelență Profesională Ceadâr-Lunga __________________________ 

Valentina Paşalî 

     Director Biblioteca Publică Orăşenească Ciadâr-Lunga 

Centrul Regional de Excelență Profesională Orhei               ___________________________ 

Stepanida Țugui 

Director Biblioteca Publică Raională “Alexandru Donici” Orhei 

Centrul Regional de Excelență Profesională Telenești                 ___________________________ 

Maria Furdui 

Director Biblioteca Publică Raională “Vasile Alecsandri” Teleneşti 

Biblioteca Publică Orășenească „Tamara Isac” Criuleni                _________________________ 

Viorica Șapavalov 

Director Biblioteca Publică Orășenească “Tamara Isac” Criuleni  

Biblioteca Publică Raională Dubăsari     ___________________________ 

Victoria Moșneaga 

Director Biblioteca Publică Raională Dubăsari 

Biblioteca Publică Raională „Antonie Plămădeală” Hâncești _______________________ 

Tatiana Darii 

Director Biblioteca Publică Raională Hânceşti “Antonie Plămădeală” 



Biblioteca Publică Orășenească „Petre Ștefănucă” Ialoveni              ___________________________ 

Valentina Plămădeală 

Director Biblioteca Publică Orăşenească “Petre Ştefănucă” Ialoveni 

Biblioteca Publică Raionlă  Nisporeni                                                _____________________________ 

                                                                                                                                       Elizaveta Tâmbur  

Director Biblioteca Publică Raională Nisporeni                    

Biblioteca Publică Raională „Mihail Sadoveanu” Strășeni                   ___________________________ 

                                                                                                                                   Nadejda Pădure  

                                                                       Director Biblioteca Publică Raională  Străşeni “Mihail Sadoveanu”                              

   

 


