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Obiective: 

 
 analiza stadiului actual de funcţionare a bibliotecilor judeţene din 

punctul de vedere al îndeplinirii funcţiei lor patrimoniale; 

 stabilirea gradului de absorbţie a documentelor care fac obiectul 
DLL; 

 stabilirea nivelului de cunoaştere a legislaţiei specifice; 

 obţinerea de informaţii care să reflecte nivelul de respectare a 
prevederilor legale; 

 clarificarea relaţiei DLL cu Agenţia naţională pentru DL. 

 



• Scop:  analiza stadiului actual - gradul de colectare a documentelor prin DLL. 

• Dimensiunea cercetării:  organizarea DL la nivelul comunităţilor judeţene. 

• Metodologia de cercetare:  metoda chestionarului. 

• Subiecţii intervievaţi au fost persoane juridice implicate în activităţi ce includ obiectul DL: 

biblioteci judeţene beneficiare de DL local.  

• Perioada:  septembrie 2013 – martie 2014. 

 

În interpretarea datelor pentru acest studiu am pornit cu credinţa că orice 
răspuns şi orice cifră menţionată sunt corecte şi adevărate, iar respondenţii 

sunt de bună credinţă. 
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Figura 1. Publicaţii tip carte în colecţiile bibliotecilor judeţene 
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Figura 2. Publicaţii periodice în colecţiile bibliotecilor judeţene 
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Figura 3. Numărul de edituri la nivelul judeţului declarate de respondenţi 

 



Patrimoniul documentar local  
Figura 3a. Numărul de edituri care au depus exemplare DL 
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Figura 4. Edituri la nivelul judeţului înregistrate în baza de date a BNR 
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Figura 5. Sursele utilizate de bibliotecile judeţene în vederea 

completării colecţiei de depozit legal local 
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Figura 6. Dificultăţile în colectarea exemplarelor de DL  
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Figura 7. Statutul fondului constituit prin depozit legal 



• BJ Oradea a eliminat documente din colecţia de depozit legal 228 ub carte, 
12 publicaţii periodice, 20 afişe - 259 ub dublete, 1 ub -- lipsă la inventar. 

 

• BJ Deva  a eliminat 292 ub carte, 254 publicaţii periodice, 25 de alte 
categorii -deteriorate în timpul mutării fondului; volume care nu fac obiectul 
DL. 

 

• BJ Sibiu a eliminat 95 ub carte - deteriorate (depozitate în spaţiu insalubru). 

 

• BJ Suceava a eliminat 2 publicaţii periodice - deteriorate fizic. 

 

• BJ Târgovişte a eliminat 10 ub carte - au fost împrumutate şi nu au mai putut 
fi recuperate. 
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Numărul de documente eliminate din colecţia de DL și cauzele care au determinat 

eliminările. 



Nicio bibliotecă judeţeană nu a sesizat Biblioteca 

 Naţională a României, în calitatea de Agenţie naţională 
pentru Depozit legal,  în legătură cu problematica DL, 

 deşi, în mod evident, 

 problemele sunt numeroase. 
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Numărul de sesizări către BNR 



 

Sugestii în ceea ce priveşte funcţionarea sistemului de DL: 

 

• activităţi curente - impact decisiv asupra perenităţii documentelor;  

• amenajare depozit -  tipologia colecţiei care va fi conservată în acel spaţiu; 

• criterii clare în determinarea publicaţiilor; 

• studiul a vizat în special publicaţii tip carte/seriale, deşi şi alte categorii de 
documente fac obiectul DL; 

• expansiunea rapidă a editării digitale impune modificarea legislaţiei şi 
regândirea DL, implicând costuri substanţiale pentru logistica aplicării unui 
asemenea sistem; 

• aplicarea Ordinului nr. 2428 

• O mai bună comunicare cu Agenția națională pentru DL. 
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Cercetarea  relevă că: 

• la nivel legislativ – atingerea unor obiective generoase: colectarea producţiei editoriale; 

• în practică - lipsa mijloacelor de constrângere a celor care nu respectă prevederile legale; 

lipsa de resurse umane pentru a duce la îndeplinire obiectivele DLL; lipsa de spaţii mobilate 

adecvat conform normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile (HG 

1546/2003); 

• lipsa comunicării, între biblioteci, producători de documente şi Centrul national ISBN-ISSN-

CIP , Agenţia naţională pentru DL; 

• slaba implicare a factorilor decidenţi în problemele de bibliotecă; reticenţa autorităţilor şi a 

producătorilor de documente care fac obiectul DL faţă de bibliotecă şi meseria de bibliotecar; 

• neglijarea scopului şi a obiectivelor DL vor conduce la consecinţe grave pe termen lung şi vor 

prejudicia patrimoniul cultural naţional mobil; 
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Concluzii 



• „Ghid de aplicare a Legii Depozitului legal”, 
disponibil pe pagina BNR 
http://www.bibnat.ro/Depozit-legal-s23-
ro.htm 

• publicat şi în revista Biblioteconomie. Sinteze, 
metodologii, traduceri. Nr. 1, 2010, p. 5 – 39. 
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BNR a înaintat către Serviciul Legislativ şi Relaţia cu Parlamentul, MC, o 
serie de proceduri de individualizare şi cuantificare a sancţiunilor 
aplicate pentru nerespectarea prevederilor legislative ale Legii nr. 
111/1995 privind Depozitul legal de documente, republicată.  

 

• Ordinul nr. 2428/20 septembrie 2013 privind stabilirea personalului 
împuternicit să constate contravenţii şi să aplice amenzile prevăzute 
de lege, precum şi pentru aprobarea modelului legitimaţiei 
persoanelor împuternicite şi a modelelor proceselor-verbale de 
constatare şi sancţionare a contravenienţilor, Monitorul Oficial nr. 
592/ 20 septembrie 2013. 
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• Art. 17, punctul (3) din Legea nr. 111/1995, privind Depozitul legal de documente, 

republicată cu modificările ulterioare 

• Art. 6 si Art. 10 din Ordinul nr. 2428 din 2 septembrie 2013 pentru stabilirea 

personalului împuternicit să constate contravenţii şi să aplice amenzile prevăzute de 

Legea nr. 111/1995 privind Depozitul legal de documente, precum şi pentru aprobarea 

modelului legitimaţiei persoanelor împuternicite şi a modelelor proceselor-verbale de 

constatare şi sancţionare a contravenţiilor, MC a emis, pentru fiecare instituție,  ordin 

prin care a nominalizat agenți constatatori. 

BNR și 14 BJ – nominalizat agenti constatatori. 
 
 

Direcția Politici Culturale 
Luminița Corneanu 
Tel. 021.224.36.89 
luminita.corneanu@cultura.ro 
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http://idrept.ro/00107001.htm
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Esenţial pentru 
conservarea 
patrimoniului 

documentar scris al 
unei naţiuni. 

Este eficient 
atunci când 

există o strânsă 
cooperare între 
actorii-cheie.  

Poducătorii de 
documente nu au 
relații comerciale 
cu biblioteca ci 
răspund unei 

obligații legale. 

Actanții sistemului 
trebuie să 
respecte 

obligaţiile şi să 
contribuie la 
completarea 
tezaurului 
cultural.  

Obiectivul DL - a 
stopa refuzul 

producătorilor în 
raport cu 

prevederile legale.  

Instituțiile 
beneficiare  trebuie 
să se racordeze la 
cele mai moderne 

forme de păstrare a 
patrimoniului 

naţional. 
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