
 

Comunicat de presă 

Ministrul Digitalizării, Sebastian Burduja: “Peste 1000 de biblioteci vor renaște și vor deveni hub-
uri de dezvoltare a competențelor digitale” 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), prin Organismul Intermediar pentru Promovarea 
Societății Informaționale (OIPSI), a lansat în consultare publică ghidul solicitantului pentru apelul 
competitiv aferent Investiției 17 „Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de 
dezvoltare a competențelor digitale”, din cadrul componentei C7 “Transformarea digitală” din Planul 
Național de Redresare și Reziliență (PNRR). 

https://www.research.gov.ro/ro/articol/5626/programe-europene-planul-na-ional-de-redresare-i-rezilien-a-
pnrr-transformare-digitala-componenta-7  

Prin lansarea acestui apel, MCID își dorește îmbunătățirea competențelor digitale de bază ale 
comunităților cu acces limitat la formare digitală și ale grupurilor marginalizate. 

Sunt prevăzute investiții în renovarea și echiparea a 5 sedii centrale de biblioteci județene și 100 de 
biblioteci rurale, municipale sau orășenești, ce vor fi transformate în hub-uri de dezvoltare a 
competențelor digitale, iar 1030 de biblioteci vor fi modernizate și echipate. 100.000 de români vor 
beneficia de cursuri pentru dezvoltarea competențelor de bază, cum ar fi alfabetizarea digitală, 
comunicarea, educația în domeniul mass-mediei, crearea de conținut digital, securitatea digitală și 
educația antreprenorială digitală.  

“Peste 1000 de biblioteci din toată România vor renaște și vor deveni centre de formare a competențelor 
digitale. Vor pregăti astfel România Viitorului, ceea ce respectă misiunea bibliotecilor din toate timpurile. 
Mulțumesc Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR) și tuturor părților implicate, 
de la biblioteci la asociații și grupuri informale, pentru implicarea activă în rundele de dezbateri avute în 
vederea finalizării acestui important apel de proiecte. Așteptăm sugestiile tuturor celor interesați în 
perioada de consultare publică pentru a ne asigura că acest apel răspunde nevoii existente la nivel local, 
în limitele deja stabilite prin PNRR”, a declarat Sebastian Burduja, ministrul Cercetării, Inovării și 
Digitalizării. 

Sursa de finanțare pentru acest apel de proiecte este Componenta C7 Transformare digitală din PNRR, cu 
un Buget total al investiției de 37 de milioane de euro. 

Fiecare proiect poate solicita finanțare pentru următoarele obiective specifice individuale (ultimele 2 fiind 
obligatorii de realizat pentru fiecare proiect, exceptând proiectul depus de către Municipiul București): 

1. Renovare sediu central de bibliotecă județeană și echipare cu calculatoare și echipamente tehnice, 
pentru a fi transformată în hub de dezvoltare a competențelor digitale (vor fi maxim 5 proiecte finanțate); 

2. Renovare pentru minim 3 biblioteci rurale, municipale sau orășenești și echipare cu calculatoare și 
echipamente tehnice, pentru a fi transformate în hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale 

3. Achiziție/modernizare echipamente informatice pentru minim 25 de biblioteci. 

Valoarea maximă acordată pentru un proiect ce conține toate cele 3 obiective specifice individuale este de 
2.530.000 euro. 

Valoarea maximă acordată pentru un proiect ce conține ultimele 2 obiective specifice individuale este de 
530.000 euro. 

https://www.research.gov.ro/ro/articol/5626/programe-europene-planul-na-ional-de-redresare-i-rezilien-a-pnrr-transformare-digitala-componenta-7
https://www.research.gov.ro/ro/articol/5626/programe-europene-planul-na-ional-de-redresare-i-rezilien-a-pnrr-transformare-digitala-componenta-7


Apelul este unul competitiv, iar solicitanți eligibili sunt: Unitățile Administrativ Teritoriale, Consorții 
formate din solicitanții menționați mai sus și bibliotecile județene/municipale/orășenești/rurale (din județ) 
și/sau autoritățile publice locale pentru bibliotecile de pe raza unității administrativ-teritoriale, Municipiul 
București și/sau Biblioteca Metropolitană București.  

Va fi depus maxim câte un proiect pentru fiecare județ, respectiv un proiect pentru Municipiul București. 
În total vor fi finanțate 42 de proiecte. Cererea de finanțare se depune conform indicațiilor din anunțul de 
lansare al apelului, și include toate anexele solicitate prin Ghidul Solicitantului. Perioada pentru 
depunerea proiectului este de 60 de zile calendaristice de la lansarea apelului. 


