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Pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 256/2013 

cu privire la aprobarea unor acte normative pentru implementarea 

 Legii nr. 228/2011 pentru modificarea și completarea 

 Legii nr. 939/2000 cu privire la activitatea editorială 

------------------------------------------------------------ 

 

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 256/2013 cu privire la aprobarea 

unor acte normative pentru implementarea Legii nr. 228/2011 pentru modificarea 

și completarea Legii nr. 939/2000 cu privire la activitatea editorială (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 83-90, art. 311) se modifică după cum 

urmează: 

     

1) la punctul 3, după cuvântul „concurs” se introduce textul „ , într-o singură 

sau în două sesiuni,”; 

     

2) punctul 7 va avea următorul cuprins: 

 

„7. Ofertele ce țin de editarea de carte se prezintă  autorităților publice 

centrale sau locale sub forma unor proiecte editoriale. 

Un proiect editorial semnifică  realizarea unor cărți prin elaborarea, 

traducerea, tehnoredactarea, ilustrarea, tipărirea și publicarea acestora în 

conformitate cu prioritățile enunțate de autoritatea publică centrală sau locală.   

Proiectul editorial este însoțit de o listă a cărților, în care  se indică 

descrierea bibliografică și caracteristicile tehnice, precum și de datele cu referire 

la:  

a) numele, prenumele autorului și titlul cărții; 

b) volumul ediției în pagini; 

c) prețul ofertat al ediției în lei/exemplare; 
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d) scurtă prezentare a conținutului cărții (adnotarea lucrării); 

e) recenzii, după caz, semnate de personalități notorii în domeniu. 

Recenziile pot fi solicitate  de către  comisia de selecție în cazul în care 

domeniul cărții depășește competențele membrilor comisiei. Recenziile prezentate 

de ofertant nu sunt relevante.”; 

 

3) se completează cu punctele 71 și 72 cu următorul cuprins: 

„71.  Condițiile de prezentare a proiectului editorial sunt: 

a) editurile prezintă o declarație pe proprie răspundere privitor la tirajul 

suplimentar (nu mai mic de 300 de exemplare)  tipărit de editură; 

b) în cadrul selecției de oferte, o editură nu poate propune mai mult de 

10 titluri de carte; 

c) un autor contemporan poate fi acceptat o dată la 3 ani.  

Norma respectivă se referă la opera originală a unor autori în viață (poezie, 

proză), și nu la edițiile îngrijite de aceștia la solicitarea editurii; 

d) reeditările (inclusiv ale edițiilor traduse în română, dar care au fost editate 

în Republica Moldova în alte limbi) se acceptă numai după 15 ani de la publicarea 

ultimei ediții în Republica Moldova; 

e) suma totală pentru un singur ofertant nu poate fi mai mare de 20% din 

suma totală prevăzută în bugetul de stat pentru această achiziție/sesiune. 

72. Achiziția de carte reprezintă cumpărarea de către autoritatea publică 

centrală sau locală a unui număr de titluri de carte pentru completarea gratuită a 

colecțiilor bibliotecilor publice.”; 

 

4) punctele 8 și 9 vor avea următorul cuprins: 

„8. Ofertele ce țin de achiziția de carte se prezintă autorităților publice 

centrale sau locale și includ: 

a)  lista cu adnotări la titlurile de carte editate în ultimii 5 ani, însoțite de 

descrierea bibliografică cu toate elementele descrierii;  

b) un catalog editorial, cu prețuri, cuprinzând ultimele apariții editoriale, în 

format digital/Word/pdf sau scanat, ori paginile de internet/site-urile editurilor sau 

linkurile cu referire la aceste informații. 

9. În cazul în care editura a încălcat prevederile contractului de editare a 

cărții naționale, inclusiv nu a executat tirajul suplimentar de 300 de exemplare sau 

nu a respectat obligațiile asumate printr-un alt contract de finanțare încheiat cu 

autoritatea publică centrală sau locală sau cu oricare altă autoritate publică  

finanțatoare, accesul la selectarea și achiziția de carte din mijloace bugetare îi este 

interzis pe o perioadă de 3 ani.”; 

 

5) se completează cu punctul 101 cu următorul cuprins: 

„101. Achizițiile de carte de către autoritățile publice centrale sau locale sunt 

efectuate o dată în anul financiar în curs, în conformitate cu necesitățile 
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completării fondurilor bibliotecilor publice și cu mijloacele prevăzute în bugetele 

respective în aceste scopuri.”; 

 

 6) punctele 17 și 18 vor avea următorul cuprins: 

„17. Membrii comisiilor de selecție, cu excepția reprezentanților aparatului 

Ministerului Culturii, pot fi remunerați din bugetul uniunilor de creație care și-au 

delegat reprezentanții să lucreze în comisiile respective. 

18. Pentru evitarea conflictului de interese pe perioada exercitării 

mandatului, membrii comisiei de selecție nu vor formula puncte de vedere și nu 

vor participa la dezbateri și la vot în cadrul ședințelor pe marginea subiectelor în 

care sunt supuse analizei documentele la a căror pregătire și/sau elaborare au 

participat ori în raport cu care au un anumit interes personal. În situațiile 

menționate, membrii comisiei de selecție sunt obligați să semneze declarația de 

interes personal, să anunțe, la începutul dezbaterilor, despre interesul personal pe 

care îl au cu privire la subiectul examinat și să părăsească sala de ședințe pe 

parcursul dezbaterilor asupra acestuia. Anunțarea interesului personal și abținerea 

de la vot se consemnează în procesul-verbal al ședinței. 

Adoptarea deciziei comisiei de selecție în cazul acestor situații se asigură 

prin procedura votului, care este consemnată în procesul-verbal al ședinței. 

În cazul constatării incompatibilității după finalizarea procesului de 

evaluare, rezultatul final va fi revizuit prin excluderea punctajului acordat de 

membrul respectiv.”; 

      

         7) la punctul 22, alineatul întâi se completează cu cuvintele „stabilite în 

ordine prioritară”;  

 

8) la punctul 24, după cuvintele „de oferte”, se introduc cuvintele  „pentru 

proiectele editoriale sau pentru achiziția de carte”; 

 

9)  punctele 26 și 27 vor avea următorul cuprins: 

„26. La selectarea ofertelor  pentru achiziția de carte de la  editurile din  

afara Republicii Moldova, numărul de titluri nu va depăși 20% din numărul total 

de titluri achiziționate. 

27. Numărul de titluri pentru achiziția de carte selectate de la un singur 

ofertant nu va depăși 20% din numărul total de titluri achiziționate, iar suma totală 

pentru un singur ofertant nu va fi mai mare de 15% din suma totală prevăzută în 

bugetul de stat pentru sesiunea respectivă de achiziție de carte.”;  

 

10) la punctul 32: 

 alineatul întâi se completează cu textul „ , de exemplu”; 

 litera c) va avea următorul cuprins: 

 „c) numărul de titluri de carte ale unui singur autor contemporan depășește 

norma stabilită în anunț;”; 
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11) la punctul 33, cuvântul  „concursului” se substituie cu textul 

„concursurilor pentru proiectele editoriale sau pentru achiziția de carte”; 

 

12) punctul 34 va avea următorul cuprins: 

„34. Lista finală a titlurilor de carte selectate (câștigătoare) pentru proiectele 

editoriale și/sau pentru achiziția de carte se publică pe pagina web oficială a 

autorității publice centrale/locale și/sau în mass-media în termen de o zi de la data 

emiterii ordinului autorității publice centrale/locale cu privire la aprobarea deciziei 

comisiei de selecție a titlurilor de carte în cadrul proiectelor editoriale sau a 

comisiei de selecție a titlurilor în cadrul achiziției de carte.”; 

 

13) la punctul 37, după  cuvintele „proiectelor editoriale” se introduce textul 

„/achiziției de carte”, iar textul „(prestare a serviciilor)” se exclude; 

 

14) la punctul 38, cuvintele  „desfășurării proiectelor editoriale” se 

substituie cu textul „realizării proiectelor editoriale și/sau achiziției”, iar  cuvintele 

„pentru care au fost acordate” se exclud;  

 

15) punctul 39 va avea următorul cuprins: 

„39. Sumele neutilizate în cadrul proiectelor editoriale/achiziției de carte se 

virează pe contul bugetului de stat/bugetului local până la sfârșitul anului 

financiar.”; 

 

16) la punctul 40: 

după cuvintele „proiectelor editoriale” se introduce textul „/achiziției de 

carte”;   

textul „/de învățământ și specializate, cu excepția depozitului legal și 

exemplarelor de autor, care sunt distribuite în conformitate cu legislația în 

vigoare” se exclude; 

se completează cu următorul alineat: 

„Editurile câștigătoare ale proiectelor editoriale prezintă autorităților 

publice centrale/locale exemplarul  de  control al fiecărei cărți editate din 

mijloacele bugetului de stat.”; 

 

17) se completează cu punctele 401 și 40 2 cu următorul cuprins:  

„401. Livrarea cărților se efectuează de către editură în  termenele prevăzute 

în graficul de livrare, cu prezentarea documentației de însoțire, care include factura 

de expediție (2 exemplare) și actul de predare-primire a cărților la Biblioteca 

Națională a Republicii Moldova (2 exemplare). 

 

402. Repartizarea cărților din cadrul proiectelor editoriale sau achizițiilor de 

carte finanțate din mijloacele bugetului de stat este asigurată de către Biblioteca 

Națională a Republicii Moldova în conformitate cu registrul distribuției, aprobat 
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de către Ministerul Culturii. La nivel local, repartizarea cărților este asigurată de 

direcția/secția raională/municipală cultură, în baza registrului aprobat de către 

autoritatea publică locală.”  

 

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul culturii     Sergiu Prodan  

 

 

 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 
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