
raportare. 
Utilizarea situațiilor statistice 

și a indicatorilor de performanță în 
demersul managerial, promovarea 
bibliotecii (advocacy), etc. 
Instruirea în vederea utilizării 
sistemului on-line de raportare va 
avea loc pe etape:  

 Formarea formatorilor de nivel 
național – specialiști 
responsabili de statistici de la 
BNRM. Formatori: specialiștii 
Novateca. 

 Formarea formatorilor de nivel 
teritorial – specialiști 
responsabili de statistici din 
bibliotecile municipale, 
raionale, orășenești, specialiștii 
de la direcțiile cultură 
responsabili de statistici, 
formatorii din cadrul centrelor 
regionale de formare. 

Formatori: Formatorii de nivel 
național.instruirea  bibliotecarilor din 

bibliotecile publice, orășenești, 
comunale/sătești. Formatori: 
Formatorii de nivel teritorial . 

Conform concepției CSCD în  
următorii ani: 

 Bibliotecile din Republica 
Moldova vor prezenta datele statistice 
solicitate prin utilizarea sistemului on
-line. 

 Bibliotecarii responsabili de 
colectarea/raportarea statisticilor vor 
avea competențele necesare pentru 
utilizarea sistemului on-line. 

 Bibliotecarii vor dezvolta 
competențele necesare pentru 
utilizarea statisticilor în evaluarea 
activității, demersul managerial, 
dezvoltarea și promovarea bibliotecii. 

 

Vera Osoianu,  
Director adjunct în 

domeniul 
cercetării şi dezvoltării 

în biblioteconomie  
 

În Republica Moldova, 
statistica în domeniul culturii, inclu-
siv  în domeniul bibliotecilor publice, 
este prerogativa Ministerului Culturii 
și a Bibliotecii Naționale, care  pre-
zintă  datele de sinteză  Biroului 
Naţional de Statistică al Republicii 
Moldova. 

Pînă în prezent procesul 
de colectare și raportare a datelor 
statistice se face manual.      
Modernizarea procesului de 
colectare/raportare a datelor statistice 
privind activitatea bibliotecilor 
publice (alte instituții de cultură) este 
în capul priorităților Ministerului 
Culturii de mai mulți ani.  

Soluția vine de la Programul 
Național Novateca: Biblioteci 
Globale în Republica Moldova. În 
cadrul Programului Novateca a fost 
elaborat un sistem de raportare online 
a situațiilor statistice, utilizat la prima 
etapă, de bibliotecile incluse în 
program. Acest sistem a fost 
dezvoltat pentru a putea fi utilizat în 
procesul de colectare a datelor 
conform raportului statistic 6-c 
„Activitatea bibliotecilor” de către 
toate bibliotecile.  

În scopul testării sistemului, în  
februarie 2015,  Programul Naţional 
Novateca în colaborare cu Biblioteca 
Naţională a Republicii Moldova au  
organizat un proiect-pilot cu 
implicarea a cinci raioane, respectiv 
Ungheni, Orhei, Soroca, Caușeni si 
Strășeni, precum și specialiștii de la 
Novateca, implicați în crearea 
sistemului. La atelier au participat, de 
asemenea,  specialiștii responsabili de 
colectarea datelor statistice de la 
BNRM, Biblioteca Națională pentru 
Copii “Ion Creanga”, direcțiile 
cultură și bibliotecile publice din 
raioanele selectate.  

Proiectul pilot prevedea in-
struirea specialiștilor responsabili de 
statistici  în vederea utilizării sis-
temului și generarea, la următoarea 
etapă, a  raportului centralizator, în 
baza formularului 6-c Activitatea 
bibliotecilor publice.  

În acest context, la 15 mai 
2015  a fost semnat Memorandumul 
de înțelegere în domeniul 
monitorizării impactului și gestiunii   
datelor statistice în bibliotecile 
publice între Asociația Obștească 
Reprezentanța din Republica 
Moldova a Consiliului pentru 

Cercetări și Schimburi Internaționale 
„IREX “ șI Ministerul Culturii  al 
Republicii Moldova. Memorandumul  
prevede, printre altele și  crearea 
Centrului de Statistică, cercetare și 
dezvoltare (CSCD)în cadrul 
Bibliotecii Naționale a Republicii 
Mpldova. Aceast document se înscrie 
perfect în intenția Ministerului 
Culturii de trecere la sistemul online 
de colectare și procesare a datelor 
statistice. 

Scopul CSCD este 
implementarea la nivel de țară a 
sistemului on-line de colectare/

raportare  a datelor statistice și 
utilizarea acestora în evaluarea 
activității bibliotecare, demersul 
managerial, dezvoltarea și 
promovarea bibliotecii. 

Transferul proceselor 
tehnologice în format on-line  oferă 
posibilități nebănuite și va salva 
numeroase resurse umane și 
materiale. Odată pus la punct, 
sistemul va absolvi pe cei peste 1200 
de bibliotecari din sate și comune să 
se deplaseze la centru de reședința a 
raionului pentru raportare, pe cei 35 
de specialiști de nivel raional/
municipal să se deplaseze la Chișinău 
și pe salariații de 
la BNRM să se 
deplaseze la MC 
și Biroul 
Național pentru 
Statistică. 

Pentru 
instruirea 
bibliotecarilor și 
specialiștilor 
responsabili de 
statistici au fost 
elaborate trei 
module de 
formare. 
Formarea formatorilor în domeniul 
colectării, raportării și utilizării 
datelor statistice. 

Instruirea bibliotecarilor în 
vederea utilizării sistemului online de 

La Biblioteca Națională este deschis Centrul de Statistică 
privind gestiunea datelor bibliotecilor publice din țară 
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Statistica vă ajută să dați sens 
setului de date și informații 

Statistica de bibliotecă—vector de imagine 

Statisticianul este persoana care crede 
că cifrele nu mint, dar admite şi că, 

dacă sunt analizate atent, unele dintre 
ele nu mai sunt valabile. 

Evan Esar 

Importanţa statisticii depinde 
de conţinutul şi operativitatea 

prezentării lor  Făcând statistică vom fi capabili să 
luăm decizii corecte, preveziuni inspi-
rate sau să transmitem mesaje în cel 

mai efficient mod posibil 

 

 

Statistica este stiința colectării, clas-
ificării, prezentării, interpretării datelor 
numerice ¸si a folosirii acestora pentru a 

formula concluzii ¸si a lua decizii.  

Statisticile de bibliotecă sunt 
necesare pentru gestionarea efectivă 

a bibliotecilor, dar sunt mai im-
portante pentru promovarea ser-

viciilor de bibliotecă în faţa diferitor 
grupuri de persoane interesate, pre-

cum: factori de decizie şi finanţatori, 
manageri şi personalulbibliotecii, 

utilizatori actuali şi potenţiali, mass-

media şi publicul larg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTE 

Biblioteca Națională  
a Republicii Moldova 
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Cercetare și Dezvoltare 

mun. Chisinau 

str.31 August 1989 78-A  

MD-2012 

tel.  022240070 

http://www.bnrm.md  
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