
Art.1. Se aproba cadrul de functionare, rolul si atributiile Centrelor de Oigitizare constituite in
cadrul proiectului "E-cultura: Biblioteca Oigitala a Romaniei" prin Ordinul Ministrului Culturii si
ldentitatii Nationale nr. 2323/26.05.2017 modificat prin Ordinul Ministrului Culturii si ldentitatii
Nationale nr. 2903/11.09.2019.
Art.2. Cadrul de functionare, rolul !?iatributiile Centrelor de Oigitizare sunt prevazute in Anexa
prezentului ordin si fac parte inteqranta din prezentul ordin.

OROI N

in temeiul prevederilor art.1 0 din Ordonanta de Urgen1a nr. 68 din 6 noiembrie 2019 privind
stabilirea unor masuri la nivelul adrninistratiei publice centrale ~i pentru modificarea ~i
completarea unor acte normative;

in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea 9i
functionarea Ministerului Culturii si ldentitatii Nationale, cu modiflcarile si cornpletarile
ulterioare;

Avand in vedere Regulamentul de organizare 9i functionare a Unitatll de Management a
Proiectului aprobat prin OMCIN nr. 3845 din 18 octombrie 2016, cu modificarile 9i completarile
ulterioare;

in baza dispozltlllor Ordinului Ministrului Culturii 9i ldentitatii Nationals nr. 2323/26.05.2017
prin care Unitatea de Management a Proiectului este desernnata sa asigure depunerea 9i
implementarea proiectului "E-cultura: Biblioteca digitala a Romeniei";
Luand in considerare prevederile Ordinului Ministrului Culturii si ldentitatii Nationals nr.
2811/22.11.2017 privind aprobarea proiectului "E-cultura: Biblioteca Digitala a Romeniei",
finantat in cadrul Programului Operational Competitivitate 2014-2020, prin Axa Prioritara 2,
Actiunea 2.3.3 "lmbunatatirea contmutulu! digital $i a infrastructurii TIC sistemice tn domeniul
e-educeiie, e-incluziune, e-ssneiete $i e-culture",

Oat fiind Ordinul Ministrului Culturii !?i ldentitatli Nationale nr. 2903/11.09.2019, modificat prin
Ordinul Ministrului Culturii si ldentltatii Nationale nr. 2323/26.05.2017 prin care s-au constituit
sapte centre de digitizare,

Tlnand seama de prevederile Contractului de finantare nr. 1/2.3.3/e-cultura/13.07.2018
incheiat intre MC - UMP, in calitate de Beneficiar, Ministerul Fondurilor Europene, in calitate
de Autoritate de Management 9i Ministerul Cornunicatiilor si Societatii lnforrnationale, in
calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Competitivitate 2014-2020,
avand drept obiect acordarea asistentei financiare nerambursabile in cadrul Programului
Operational Competitivitate (POC) 2014-2020, Axa Prioritara 2, actiunea 2.3.31mbunatatirea
coniinuiutui digital $i a infrastructurii TIC sistemice tn domeniul e-educeiie, e-incluziune, e
sanatate $i e-culiure pentru implementarea proiectului "E-cultura: Biblioteca Digitala a
Romeniei", cu anexele si rnodificarile aferente,

Ministrul Culturii emite prezentul:
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Art. 5. Prezentul Ordin intra in vigoare la data semnarii.

Art. 4. Unitatea de Management a Proiectului, compartimentele de specialitate din cadrul
Ministerului Culturii si cele sapte Centre de Digitizare vor duce la indeplinire prevederile
prezentului ordin.

Art. 3. Prezentul Ordin se aduce la cunostinta tuturor institutiflor culturale implicate in
implementarea !?isustenabilitatea proiectului "E-cultura: Biblioteca Digitala a Romaniei".



I. DEFINITII:
1. Acordul de Participare - documentul incheiat de Ministerul Culturii - Unitatea de

Management a Proiectului (MC - UMP) cu fiecare lnstitutie participanta sau lnstitutie
atrasa in vederea conflrmarii imphcarit acesteia in Proiect si stabilirii conditiilor si
activitatilor ce vor fi realizate de cele doua parti.

2. Biblioteca Digitala a Romaniei - lnseamna colectia de reprezentari digitale de
Resurse culturale, provenite din colectii din Romania sau din colectii din strainatate
dar relevante pentru Romania, accesibile public online, prin intermediul platformei
informatice culturalia.ro.

3. Centru de digitizare - organism in subordinea Ministerului Culturii, fara personalitate
juridica, constituit in temeiul OMCIN nr. 2323/26.05.2017, modificat prin OMCIN nr.
2903/11.09.2019, cu rol de coordonare !?i monitorizare la nivel regional/zonal a
activitatii lnstitutiilor participante !?i a lnstitutiilor atrase in procesul de Digitalizare
demarat prin proiectul "E-cultura: Biblioteca Digita/a a Romeniei",

4. Catalogare sau ilsere - lnsearnna crearea meta datelor descriptive (i.e. a fisei
descriptive) a unei Resurse culturale, respectiv consemnarea unor proprietati
catalografice utile la reqasirea si caracterizarea resursei, cum ar fi: autorul, interpretii.
titlul, subiectul, data publicarii, limba etc.

5. Contract de iinentere - Contractul de finantare nr. 1/2.3.3/e-cultura/13.07.2018
incheiat lntre Ministerul Culturii si Identitatii Nationals - Unitatea de Management a
Proiectului, in calitate de Beneficiar, Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de
Autoritate de Management !?iMinisterul Cornunicatlllor si Societatii lnformationale, in
calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Competitivitate 2014-
2020, avand drept obiect acordarea aslstentei financiare nerambursabile in cadrul
Programului Operational Competitivitate (POC) 2014-2020, Axa Prioritara 2, actiunea
2.3.31mbunatatirea continututui digital si a infrastructurii TIC sistemice In domeniul e
etiucetie, e-incluziune, e-sanatate $i e-ouiture pentru implementarea proiectului "E
cultura: Biblioteca Digitala a Romeniei".

6. Culturalia.ro - platforma informatica a Bibliotecii Digitale a Romaniel, ce cuprinde si
catalogul national partajat.

7. Digitalizare - ansamblul procedurilor de selectie, validare, manipulare, digitizare,
postprocesare a materialului digital, catalogare (fisare) si publicarea online in
culturalia.ro si in europeana.eu a Resurselor culturale.

8. Echipamentepentru digitalizare - orice tip de echipament IT achizitionat in cadrul
Proiectului pentru procesul de Digitalizare.

9. Echipamente pentru centre - orice tip de echipament IT achizitionat in cadrul
Proiectului pentru Centrele de digitizare.

10.Grafic de alocare - reprezentare vizuala sub forma de grafic sau tabel prin care se
stabileste perioada de alocare a Echipamentelor pentru Digitalizare (data de incepere,
durata de lucru, data finalizarii) la tnstitutiile Participante si/sau la lnstitutiile Atrase.

11. lnstitutl! participante - instituni participante la procesul de Digitalizare ca urmare a
Incheierii cu Ministerul Culturii de Acorduri de Participare la momentul depunerii
Proiectului sau In perioada de implementare a Proiectului.

12. lnstitutitt« atrase - institutii atrase in procesul de Digitalizare ca urmare a incheierii
cu Ministerul Culturii de Acorduri de Participare in perioada de sustenabilitate a
Proiectului.

13. Perioadade implementarea Proiectului - 36 de luni de la data sernnarii Contractului
de finantare, la care se adauqa, daca este cazul, si perioada de desfasurare a
activitatilor Proiectului inainte de semnarea Contractului de finantare, conform regulilor
de eligibilitate a cheltuielilor, inclusiv eventualele prelungiri ale acesteia.

14.Perioadade sustenabilitate a Proiectului - 5 ani de la data etectuarii platii finale in
cadrul Contractului de finantare.

CADRUL DE FUNCTIONARE, ROLUL:;;I ATRIBUTIILE CENTRELOR DE DIGITIZARE

Anexa 1



II. CADRU DE FUNCTIONARE
1. Pentru coordonarea si monitorizarea la nivel regional/zonal a activitatii lnstitutiilor

participante ~i a lnstitutiilor atrase in procesul de Digitalizare demarat prin proiectul "E
cu/tura: Bib/ioteca Digita/a a Romeniei" s-au constituit sapte Centre de digitizare:

1.1. Centrul de digitizare Bucuresti in cadrul Institutului National al Patrimoniului, cu
sediul in str. Plata Presei Libere, Corp B3, nr.1, Sector 1 Bucuresti, 013701;

1.2. Centrul de digitizare Cluj in cadrul Muzeului National de Istorie a Transilvaniei, cu
sediul in Str. Constantin Daicoviciu nr. 2, Cluj;

1.3. Centrul de digitizare Tulcea in cadrul Directiei Judetene pentru Cultura Tulcea cu
sediul in str. Isaccei, nr. 20, 820241, Tulcea;

1.4. Centrul de digitizare Sibiu in cadrul Directiei Judetene pentru Cultura Sibiu cu
sediul in str. Tribunei nr. 6, 550176, Sibiu;

1.5. Centrul de digitizare la!ji in cadrul Directiei Judetene pentru Cultura lasi cu sediul
in str. Stefan cel Mare si Sfant nr. 69, lasi:

1.6. Centrul de digitizare Timie in cadrul Directiei Judetene pentru Cultura Tirnis cu
sediul in str. Episcop Augustin Pacha, nr. 8, 300055, Timisoara:

1.7. Centrul de digitizare Do/j in cadrul Directiei Judetene pentru Cultura Dolj cu sediul
in str. Mihai Viteazul nr. 14, 200417, Craiova.

2. Centrele de digitizare vor coordona si monitoriza activitatea lnstitutiilor participante si
a lnstitutiilor atrase in procesul de Digitalizare din urrnatoarele judete:

2.1 Centrul de digitizare Bucuresti - Bucuresti si judetele IIfov, lalomita, Calarasi,
Giurgiu, Teleorman, Darnbovita, Prahova si Buzau;

2.2 Centrul de digitizare Cluj - judetele Cluj, Bihor, Satu Mare, Maramures, Bistrita
Nasaud ~i Salaj;

2.3 Centrul de digitizare Tulcea - judetele Tulcea, Constanta, Braila, Vrancea si
Galati;

2.4 Centrul de digitizare Sibiu - judetele Sibiu, Alba, Mures, Harghita, Covasna,
Brasov ~i Arge~;

2.5 Centrul de digitizare la!ji - judetele lasi, Vaslui, Bacau, Neamt, Suceava si
Botosani:

2.6 Centrul de digitizare Timls - [udetele Tirnis, Arad, Hunedoara, Caras Severin;
2.7 Centrul de digitizare Do/j - judetele Dolj, Mehedlnti, Gorj, Valcea, Olt.

3. Atat in Perioada de implementare a Proiectului, cat si in Perioada de sustenabilitate a
Proiectului, institutiile in cadrul carora functioneaza Centre de digitizare vor asigura un
spatiu corespunzator, tehnic adecvat (suprafata suflcienta, conexiune Internet,
alimentare corespunzatoare cu energie etc.) si cheltuielile administrative (energie
electrica, apa, conexiune internet etc.) necesare desfasurarii in conditii optime a
activitatii Centrului de digitizare.

15. Proiect - E-cu/tura: Bib/ioteca Digita/a a Romeniei cuprlnzand totalitatea activltatilor
desfasurate in Perioada de implementare, in vederea atingerii obiectivelor urmarite,
respectiv implementare de instrumente de expunere si interogare avansate si user
utilizabile; platforma cu/turalia.ro, vocabulare controlate, aplicatii specifice de expunere
pe dispozitive mobile; digitizarea ~i expunerea on-line de prod use culturale, precum si
in Perioada de sustenabilitate, in conformitate cu prevederile Contractului de finantare.

16.Resurse culturale - reprezinta bunurile culturale mobile (obiecte, audiograme, video
grame etc.) cu valoare arheoloqica, istorlca, etnoqrafica, artistica, docurnentara,
~tiintifica si tehnica, literara, memorlalistica, cinematografica, numlsrnatica, filatelica,
heraldica, blblloflla, cartoqrafica si epiqrafica, dar fara a se limita la acestea.

17. Resurse culturala digita/a - lnseamna reprezentarea diqitala a unei resurse
culturale, ce poate fi formats dintr-unul sau mai multe obiecte digitale (ex. fiecare
imagine digitala a unei pagini de carte, reprezinta un obiect digital, dar resursa digitala
este ansamblul tuturor imaginilor digitale ale paginilor acelei carti; imaginile retro ~i
verso ale unei monede sunt obiecte digitale, lmpreuna forrneaza resursa culturala
diqitala),



A. in Perioada de implementare a Proiectului
1. Coordoneaza si monitorizeaza activitatea lnstitutiilor participante din judetele

arondate;
2. Verifica realizarea ~i respectarea de catre lnstitutiile participante a termenelor si a

normelor privitoare la Digitalizarea Resurselor culturale in cadrul Proiectului;
3. Evalueaza starea de functionare a Echipamentelor pentru digitalizare folosite de catre

lnstitutiile participante si 0 raporteaza lunar catre MC-UMP;
4. Contribuie la cresterea calitatii Resurselor culturale Digitalizate create in lnstitutiile

participante, inclusiv prin transfer de expertiza;
5. Participa, alaturi de MC-UMP, la punerea in functiune a Echipamentelor pentru

Digitalizare la lnstitutiile participante;
6. Participa la realizarea si actualizarea Graficului de alocare a Echipamentelor pentru

digitalizare;
7. Faciliteaza procesul de mutare a Echipamentelor pentru digitalizare lntre lnstitufiile

participante, conform Graficului de alocare.
8. Acorda asistenta tehnica utilizatorilor Echipamentelor pentru digitalizare si

gestioneaza remedierea problemelor aparute;
9. Asiqura comunicarea cu MC-UMP si cu furnizorul echipamentelor in ceea ce priveste

garantia echipamentelor definite la punctele 1.8 si 1.9;
10. Faciliteaza procesul de introducere in platforma culturalia.ro a datelor aferente

Resurselor culturale Digitalizate de lnstitutiile participante;
11. Monitorizeaza si transmit lunar rapoarte de activitate catre MC-UMP in care

rnentioneaza categoria si nurnarul de Resurse culturale Digitalizate si lncarcate in
platforma culturalia.ro de fiecare lnstitutie participants, probleme, solutii sau eventuale
riscuri ce pot aparea referitoare la buna desfasurare a procesului de Digitalizare la
lnstitutiile participante;

12. Realizeaza 0 planificare a viitoarelor activitati de Digitalizare ce vor putea fi realizate
dupa finalizarea Perioadei de implementare a Proiectului, in functie de nurnarul de
Resurse culturale, importanta lor si Echipamentele pentru digitalizare existente;

III. ROLUL ~I A TRIBUTIILE CENTRELOR DE DIGITIZARE

4. in Perioada de sustenabilitate a Proiectului, institutiile in cadrul carora functioneaza
Centre de digitizare vor asigura, cu resurse proprii, continuitatea activitatii Centrului de
digitizare si indeplinirea rolului si responsabilitatilor acestuia.

5. In Perioada de implementare a Proiectului, in cadrul fiecarui Centru de digitizare, MC
UMP va angaja bibliografi si ingineri de sistem in informatica, pe baza de concurs
organizat conform legii si prevederilor Regulamentului de Organizare si Functionare a
MC-UMP.

6. lnstitutiile in cadrul carora functioneaza Centre de digitizare vor permite accesul in
incintele spatiilor prevazute de la punctul 11.1 , pentru personalul de la punctul 11.5,
pentru reprezentantii Ministerului Culturii, pentru reprezentantii Organismului
intermediar, Autoritatii de management, Comisiei Europene sl a altor reprezentantl ai
finantatorului Proiectului.

7. In Perioada de implementare a Proiectului, MC-UMP va achizitiona Echipamente
pentru Digitalizare pe care Ie va da in folosinta gratuita lnstitutillor participante in
proiect pentru realizarea procesului de Digitalizare, in conformitate cu Graficul de
alocare.

8. In Perioada de implementare a Proiectului, MC-UMP va achizltiona Echipamente
pentru centre pe care Ie va da in tolosinta qratuita Centrelor de digitizare, pentru
coordonarea si monitorizarea procesului de Digitalizare.

9. Conform legii, Institutului National al Patrimoniului lndeplineste functia de agregator
national pentru Biblioteca Diqitala a Rornaniei - components a bibliotecii digitale
europene (Europeana.eu) -, asiqurand interfata dintre furnizorii de continut, respectiv
institutii publice sau alte orqanizatii detinatoare de Resurse culturale si serviciile
tehnice care gestioneaza programul la nivel comunitar, cu respectarea prevederilor
legale privind interoperabilitatea, securitatea cibernetica si arhivarea documentelor.

10.Activitatea Centrelor de digitizare va fi supervizata de Ministerul Culturii, in calitate de
entitate responsabila pentru implementarea si sustenabilitatea Proiectului.



1. Asiqura, cu resursele proprii ale institutillor in cadrul carora functioneaza, continuarea
procesului de Digitalizare a Resurselor culturale si inca rca rea acestora in platforma
culturalia.ro;

2. lrnpreuna cu Institutiite participante in Proiect, identiflca noi Resurse culturale ce pot fi
Digitalizate si faciliteaza Digitalizarea lor;

3. ldentifica noi mstitutii interesate de Digitalizarea Resurselor culturale proprii si
faciliteaza incheierea de Acorduri de participare pentru lnstitutii atrase:

4. Coordoneaza si rnonitorizeaza activitatea lnstitutiilor participante si a lnstitutiilor atrase
din judetele arondate;

5. Realizeaza si actualizeaza Graficului de alocare a Echipamentelor pentru digitalizare
la lnstitutiile participante !?ila lnstitutiile atrase, cu aprobarea MC;

6. Pune Echipamente pentru digitalizare la dispozitia lnstitutiilor participante l?i a
lnstitutiuor atrase, cu acordul prealabil scris al MC;

7. Evalueaza s! raporteaza periodic starea de functionare a Echipamentelor pentru
digitalizare, folosite de catre lnstitutiile participante si de catre lnstitutiile atrase din
judetele arondate;

8. Asigura utilizarea corecta si eficienta a Echipamentelor pentru digitalizare;
9. Acorda asistenta tehnica utilizatorilor Echipamentelor pentru digitalizare si

gestioneaza remedierea problemelor aparute:
10. Asigura comunicarea cu Ministerul Culturii si furnizorul echipamentelor in ceea ce

priveste garantia Echipamentelor pentru digitalizare utilizate de catre lnstitutiile
participante si de catre lnstitutule atrase din judetele arondate;

11. Faciliteaza procesul de introducere in platforma culturalla.ro a datelor aferente
Resurselor culturale Digitalizate de catre lnstitutiile participante sl de catre lnstitutiile
atrase;

12. Monitorizeaza si transmit trimestrial rapoarte de activitate catre Ministerul Culturii in
care mentioneaza categoria si numarul de Resurse culturale Digitalizate si lncarcate
in culturalia.ro de fiecare lnstitutie participants si lnstitutie atrasa din judetele arondate,
starea fiecarui Echipament pentru digitalizare, probleme, sotutii sau eventuale riscuri
ce pot aparea referitoare la buna desfasurare a procesului de Digitalizare;

13. Transfera experienta dobandita in urma tmplementarll Proiectului catre lnstitutii atrase
si alte organizatii interesate.

14. Realizeaza orice alte activitati necesare atingerii scopului prezentului Ordin.

B. Tn Perioada de sustenabilitate a Proiectu/ui

13. Evalueaza si planifica lmpreuna cu MC-UMP alocarea Echipamentelor pentru
digitalizarea noilor Resurse culturale identificate de bibliografii fiecarui Centru de
digitizare in lnstltutiile participante pe care Ie coordoneaza.

14. Realizeaza orice alte activitaf necesare atingerii scopului prezentului Ordin.


