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Ordin
Cu privire la restituirea manualelor
şi a literaturii în biblioteci
în scopul păstrării colecţiilor de publicaţii din bibliotecile şcolare şi publice emit următorul
ORDIN:
1.
Conducătorii instituţiilor de învăţământ secundar sunt obligaţi:
1.1. să organizeze eficient procesul de verificare şi restituire a manualelor şi a literaturii în
biblioteci la finele anului de studii;
1.2. să includă, la eliberarea actelor de studii ale absolvenţilorciclului gimnazial şi liceal, în
fişa de achitare şi bibliotecile publice din teritoriu.
1.3. Manualele din Schema de închiriere pierdute sau deteriorate de către elevii claselor I -IX ,
se înlocuiesc de către părinţi cu manuale de acelaşi titlu. în cazul în care, manualul pierdut sau
deteriorat nu poate fi înlocuit cu manuale de acelaşi titlu, se permite înlocuirea lui cu alt titlu de
carte pentru copii de vârsta respectivă, la preţ echivalent cu preţul de achiziţie al manualului.
1.4. Manualele din Schema de închiriere pierdute sau deteriorate de către elevii claselor X-XII şi
profesori se vor înlocui cu aceleaşi manuale achiziţionate din unităţile de comerţ, sau se va achita
taxa de pierderi aprobată de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării din Republica Moldova.
Manualele de alternativă, literatura beletristică şi artistică se înlocuiesc cu ediţii identice ca valoare
şi conţinut.
1.5. Cadrele didactice vor restitui publicaţiile în biblioteca şcolară în mod obligatoriu, lăsând
pentru noul an de studii doar strictul necesar în conformitate cu cerinţele Regulamentului
bibliotecii şcolare.
2. Bibliotecarii şcolari:
2.1 .vor întocmi un grafic de restituire a publicaţiilor în perioada 25-31 mai;
2.2 .vor duce o evidenţă strictă a tuturor publicaţiilor restituite;
2.3 .vor informa sistematic administraţia instituţiei de învăţământ despre mersul procesului de
restituire a publicaţiilor.
3 Specialiştii principali/metodişti dnele Iu.Franţuz, L.Arion, E.Apovoloi vor monitoriza procesul de
restituire a manualelor.
4 Responsabil de îndeplinirea prezentului ordin se desemnează dna Iu.Franţuz, specialist principal
metodist.
5 Controlul asupra executării prevederilor prezentului ordin mi-1 asum.
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