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INTRODUCERE

• Prezentul document a fost elaborat în atelierele de planificare
strategică cu suportul companiilor Centrul Pro Comunitate și SRL
CONT-M ASIST, în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor
bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul
Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului
superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare
din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi
Universitatea Transilvania din Brașov, România.



CADRUL LEGAL

• Codul Educației al Republicii Moldova (2014)
• Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2020”
• Strategia de dezvoltare a educației „Educația 2020”
• Legea Cu privire la Biblioteci (2017)

• Au fost luate în consideraţie:
• Opiniile utilizatorilor de pe blogul Biblioteca Ştiinţifică în dialog cu cititorii
• Rezultatele sondajelor Evaluarea calităţii serviciilor oferite de Biblioteca

Ştiinţifică, desfăşurate de studenţi în cadrul Planului Departamentului de
management al calităţii USARB, de bibliotecari - Evaluarea satisfacției
studenților şi cadrelor didactice privind competenţa şi rolul Bibliotecii Științifice
USARB în procesul de studii şi cercetare ştiinţifică, Evaluarea conţinutului şi
serviciile de acces la resursele informaţionale oferite de Biblioteca Universitară
pe pagina web a Bibliotecii.



• În anii 2017-2022 activitatea Bibliotecii Ştiinţifice a USARB se va
concentra pe:

• dezvoltarea colecțiilor şi asigurarea accesului la resurse
informaţionale relevante

• modernizarea serviciilor

• asistența pentru utilizatori

• renovarea şi confortabilizarea spaţiilor

• sporirea infrastructurii WiFi.

• Va menţine în continuare un mediu de respect și incluziune pentru
toate Facultăţile, cadrele didactice, studenţii şi utilizatorii nespecifici
din municipiul Bălţi şi raioanele din Nord a Republicii Moldova.

• Va asigura accesul echitabil la oportunităţile oferite de personalul
competent, care activează pe principii de integritate şi deontologie
profesională, în condiţii de siguranță, spații democratice pentru
învățare, creativitate, explorare și inovare.



Planul de acţiuni

• Acţiunile sunt încadrate în activităţile planificate .

• În dreptul fiecărei acţiuni este fixat rezultatul preconizat.

• Sunt recomandaţi indicatori pentru exercitarea acţiunii.

• Sunt enumeraţi responsabilii:  subdiviziunea, numele 
bibliotecarilor, partenerii din USARB şi din exterior.

• Este indicat timpul estimat pentru îndeplinirea acţiunii.



Grupul de lucru

• Elena Harconiţa, director  

• Lina Mihaluţa, director adjunct 

• Igor Afatin, director adjunct Informatizare şi activităţi în reţea 

• Elena Stratan, şef serviciu Cercetare. Asistenţă de specialitate 

• Elena Cristian, şef serviciu Organizare şi conservarea colecţiilor 

• Valentina Topalo, şef serviciu Manifestări Culturale. Şef Centru 
ONU şi Centru de Informare Europeană 

• Silvia Ciobanu, şef serviciu Marketing. Activitate editorială



CAPITOLUL I
DESCRIEREA SITUAŢIEI ACTUALE

• Biblioteca Ştiinţifică USARB, fondată în anul 1945, este clasată de
Guvern la categoria superioară şi este unica Bibliotecă de acest tip în
Nordul Republicii Moldova.

• În calitate de Centru Biblioteconomic Departamental, asigură
activitatea metodologică a bibliotecilor din învățământul general și
bibliotecilor instituțiilor de învățământ profesional tehnic
postsecundar și postsecundar nonterțiar (Zona Nord), în conformitate
cu prevederile Regulamentului privind activitatea metodologică în
cadrul Sistemului Național de Biblioteci din Republica Moldova,
aprobat prin ordinul Ministerului Culturii nr. 02 din 13.01.2016.

• Din perspectivă metodologică şi de coordonare Biblioteca Ştiinţifică
se conduce de deciziile şi recomandările Ministerului Educaţiei,
Culturii şi Cercetării, Consiliului Biblioteconomic Naţional, Consiliului
Bibliotecilor din Învăţămînt.



MISIUNE
• Biblioteca Ştiinţifică USARB contribuie la dezvoltarea învăţământului universitar prin satisfacerea deplină a

necesităţilor informaţionale complexe ale studenţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor şi altor categorii de
utilizatori, inspirând descoperirea intelectuală și de învățare prin formarea culturii informaţiei.

VALORI
 Excelenţa colecţiilor – construirea colecțiilor

complexe

 Integrarea diverselor resurse electronice, aliniate

la profilul USARB;

 Servicii de calitate – centrarea pe utilizator și

nevoile lui de informare şi documentare,

anticiparea schimbărilor

 Imbunătăţirea continuă a proceselor, serviciilor și

programelor;

 Curiozitate şi experienţe noi – susţinerea inovării,

experimentării, dezvoltării de idei, programe,

servicii, instrumente și tehnologii care asigură

excelenţa Bibliotecii în comunitate;

 Diversitate și integrare – respectarea diversităţii și crearea

unui mediu virtual şi fizic incluziv pentru toţi membrii

comunităţii academice şi utilizatorii externi;

 Personalul de bibliotecă - receptiv în furnizarea de resurse,

servicii, programe și spații, care promovează diversitatea și

valoarea.

 Personal competent - stimularea şi susţinerea unui mediu de

încurajare a bibliotecarilor pentru dezvoltarea continua a

cunoştinţelor şi experienţelor profesionale.

 Parteneriate şi colaborare - aprecierea puterii parteneriatelor

şi colaborării pentru îmbogățirea serviciilor la nivel local și

extinderea impactului la nivel global.



Personalul
• Activitatea Bibliotecii Ştiinţifice USARB este asigurată de

50 bibliotecari, 45% din ei constituind personalul
profesional, 88 % sunt posesori ai categoriilor de
calificare: 17 – superior; 18 – întâi şi 11– doi.

• În perioada 2000-2016 circa 70 de lucrări, elaborate de
bibliotecarii de la Bălţi, au fost premiate în cadrul
Concursului Național Cele mai reușite lucrări în
domeniul biblioteconomiei, cu Premiul Mare - 22
lucrări.

• Numai în ultimii 15 ani au fost editate peste 150 de
lucrări (dicţionare, ghiduri, bibliografii şi biobibliografii,
materiale ale conferinţelor, colocviilor, documente de
reglementare, politici, reviste)

Publicaţiile bibliotecarilor



Viziuni pentru următorii ani

Biblioteca Ştiinţifică USARB va consolida rolul de furnizor unic de
infomaţii credibile şi de calitate, de partener al procesului de
instruire, cercetare şi învăţare pe parcursul întregii vieţi.

Biblioteca Ştiinţifică USARB va fi o bibliotecă de cercetare cu o
acoperire globală, oferind o primitoare și favorabilă incluziune
mediului de învățare, colaborare, creare şi furnizare de cunoștințe.

Ca parteneri în educație şi cercetare, în calitate de lideri în
conservarea colecțiilor, Biblioteca Ştiinţifică USARB va aplica
tehnologiile şi inovarea pentru a asigura servicii de calitate, generarea
cunoștințelor și ideilor noi.

Biblioteca Ştiinţifică USARB va promova libertatea, descoperirea,
deschiderea şi accesibilitatea informației şi va contribui la crearea
conţinutului ştiinţific digital naţional şi global.



SERVICII  PRESTATE 



Servicii electronice - 15 

* Livrarea electronică a documentelor
* Indexarea publicaţiilor cercetătorilor în baze de date Zenodo şi CEEOL, 
Biblioteci şi platforme informaţionale deschise : Open Library, Calameo, 
Issuu, Scribd, Slideshare.



Servicii  ( selectiv) 

• Documentare – 10 
• Informare bibliografică-

15
• Servicii bibliometrice
• Asistenţă privind utilizarea

softurilor personale de 
gestiune a referinţelor: 
EndNote, Mendeley, 
Zotero

• Atribuirea indicelui CZU 
tezelor ştiinţifice şi 
articolelor ştiinţifice în 
revistele editate de USARB

• Dotarea lectoratelor

• Comunicare şi socializare 
-14

• Activităţi  culturale  şi 
educative

• Săptămâna Accesului 
Deschis, Săptămâna 
Educaţei Deschise 

• Lunarul Licenţiatului / 
Masterandului / 
Doctorandului 

•

• Formare  - 8 
• Promovarea cursului 

Bazele Culturii 
informaţiei, integrat în 
planurile de învăţământ, 
pentru toţi studenţii din 
anul I, de la toate 
Facultăţile

• Crearea Tutorialelor 
privind consolidarea 
culturii informaţiei

• Programul Noul Utilizator 



ANALIZA SWOT

• Unica Bibliotecă Ştiinţifică în Nord 

• Clasată de Guvern la categoria superioară 

• Centru Biblioteconomic Departamental 

• Depozitară regională a Băncii Mondiale

• Parte a Sistemului Național de Biblioteci şi membru ABRM

• Personal calificat, cu experiență - 88% cu categorii de calificare 

• Participantă în Proiecte și Consorții

• Colectii enciclopedice - peste 1 milion de documemnte 

• Structuri internaţionale integrate: CD ONU, CIUE, Punct de 
Informare NATO, CI a României

• Corp unic de bibliotecă, proiect special, 4 niveluri în centrul 
campusului universitar 

• Acces la baze de date proprii si internaționale 

• Catalogare corporativă - Exlibris PRIMO - catalogul unic a 7 
biblioteci universitare din Republica Moldova

• Repozitoriul Instituțional ORA USARB 

• Predarea cursului Bazele Culturii Informației - 1 
credit, inclus în planurile de învățământ USARB

• Activității de inovare

• Editarea lucrărilor bibliografice curente şi
retrospective

• Editarea Revistei de biblioteconomie şi ştiinţele 
informării Confluenţe Bibliologice; revista 
electronică Bibliouniversitas@abrm.md a 
bibliotecilor din învăţământ şi specializate din 
Republica Moldova

• Relaţionarea eficientă cu structurile universitare

• Colaborări, participare în Proiecte şi Consorţii 

Avantaje/Puncte tari



Puncte slabe

• Dotarea insuficientă cu echipamente și 
tehnologii moderne

• Dezvoltarea insuficientă a resurselor 
informaționale

• Abilități reduse de formare a serviciilor și 
produselor

• Lipsa metodologiei de finanțare a bibliotecii
• Conexiune slabă la Internet 
• Lipsa condiţiilor şi resurselor pentru persoanele

cu nevoi speciale
• Insuficiența resurselor financiare
• Salarizarea inadecvată
• Lipsa tehnologiilor RFID 
• Cunoașterea insuficientă a limbii engleze de 

către angajați
• Lipsa tinerilor specialiști

Oportunităţi

• Învățarea pe tot parcursul vieții
• Formarea profesională continuă și recalificarea personalului 
• Complexitatea activităţii bibliotecare prin interferenţa cu alte domenii
• Diversificarea formelor și metodelor de instruire a personalului de 

specialitate
• Dezvoltarea vertiginoasă a societății informaționale
• Dezvoltarea pieței resurselor informaționale electronice 
• Globalizarea și integrarea informațională
• Posibilitatea participării în proiecte și consorții
• Implicaţii în îmbunătățirea legislației 
• Diversificarea serviciilor informaționale
• Curriculum-ul educaţional, standardele academice şi profesionale aliniate

la cerinţele internaţionale;
• Parteneriate cu structurile universitare
• Amplificarea rolului bibliotecii în activitatea de instruire şi cercetare 

universitară
• Utilizarea bibliotecii ca spațiu de socializare
• Sporirea imaginii bibliotecii și bibliotecarului în societate



Amenințări: 

• Schimbările politice și social - economice

• Insuficienţa programelor guvernamentale de sprijin al bibliotecilor 

• Creșterea rapidă a prețurilor la resurse informaționale 

• Diminuarea continuă a bugetelor

• Avansarea rapidă a tehnologiilori informaționale și de comunicare

• Criza demografică (scăderea numărului de utilizatori)

• Aprecierea insuficientă a profesiei în societate

• Salarizarea inadecvată 

• Migrarea utilizatorilor spre alte canale de satisfacere a necesităților 
informaționale



Dezvoltarea colecţiilor
de resurse informaţionale

 Dezvoltarea colecţiilor se axează pe reprezentativitate şi diversitate în achiziţii, 
schimb interbibliotecar naţional şi internaţional, donaţii, proiecte şi activităţi
editoriale proprii. 

 La 01.01.2017 colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice a USARB constituie 1 016 030 unităţi 
materiale în 303 693 titluri, în 57 de limbi şi în valoare de 12 541 136 lei. 

 Bibliotecarii iniţiază parteneriate şi întreţin relaţii de colaborare cu organizaţii, 
instituţii şi persoane particulare. Toate acestea au scopul unei eficiente activităţi 
de achiziţii, catalogare-indexare corporativă, organizare şi utilizare a resurselor 
informaționale, a activităţii bibliografice şi de informare documentară, a 
cercetărilor în domeniul biblioteconomiei. 

 Achiziţiile anuale numără circa 10 000 documente  în 4-5 000 titluri, în valoare de 
circa 750 000 - 800 000 lei.

 Cu regret, resursele financiare bugetare constituie doar 35 - 40%, celelalte fiind din 
donaţii şi proiecte. 

 Prin resursele electronice în reţea utilizatorii au acces anual la 39 baze de date, 
115 847 documente digitale cu acces local şi la distanţă, la 53 717 publicaţii 
periodice electronice. 



Dinamica colecției BȘ USARB 



Colecţii particulare

COLECŢIA  „MIRCEA FILIP” 

COLECŢIA  „NICOLAE VARNAY” 

COLECŢIA „DAN-GEORGE DIMITRESCU” 

COLECŢIA „DANIELA GÎFU”

COLECŢIA „PAVEL PROCA” 

COLECŢIA „DR. LEONID GHEORGHIAN”

COLECŢIA „IOAN CĂLIN DIMITRIU”

COLECŢIA  „IULIUS POPA” 

COLECŢIA „MIRCEA DRUC” 

COLECŢIA „RADU MOŢOC”

351

769

2 578

62

457

268

392

379

267

30 250

351

773

2 608

96

464

277

396

383

285

33 000

Titluri Volume

Total – 38 633  u.m. în valoare de - 1 399 537 lei



Colecţii  internaţionale  integrate

568

885
1 802

243

4 725

83

5 171

134
569

84

1 346

1Colecţia AGEPI
Colecţia DAAD
Colecţia WILHELMI
Colecţia  Goethe
Colecţia JDP
Colecţia Lituania
 Centrul Documentare şi informare al ONU, EUI
Punctul de Informare Documentare NATO
Colecţia Institutului Cultural Român
Colecţia Departamentul Românilor de pretutindeni
Biblioteca Depozitară Regională a Băncii Mondiale

Total – 15 610  u.m. în valoare  de 1 140 666 lei
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252 993
25%
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62%
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STRUCTURA COLECŢIEI PE LIMBI

total colecţie
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Baze de date 
Lider REM –

Resurse electronice pentru Moldova 

• 2016

• 2015

Baze de date Conţinut Accesări

Baza de date EBSCO Publishing
http://search.ebscohost.com/

Reviste ştiinţifice full-text din 
diverse domenii.

41 579

http://link.springer.com/

Baza de date conţine informaţii cu

full texte din diverse domenii:
business şi management,
chimie, pedologie, geografie,
inginerie, mediul ambiant,
drept, matematică, filosofie,
fizică, psihologie, ştiinţe
sociale, statistică etc.

2 141

DOAJ – Directory of Open
Access Journals
http://www.doaj.org/

Directoriul Revistelor cu Acces
Deschis (7303 reviste
academice). Text integral,
articole ştiinţifice recenzate.

1 373

BD ONU/EUI

EUBookshop

Cuprinde aproximativ toate
tipurile de documente ONU, 
date, publicităţii, incepînd cu 
mijlocul anilor 1990

Librărie virtuală care oferă
acces la 1 000 000 de publicaţii

oficiale ale Uniunii Europene.

1 287

1 682

Instituţiile ştiinţifice din RM 2009 2010 2011 
(jumat.de 

an) 

2012 2014 2015 

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii 
de Stat „A. Russo”, Bălți 

5273 9429 7463 15369 18416 30778 

Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. 
Lupan” a Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei 

5197 9983 2712 9115 5228 - 

Biblioteca Centrală Universitară a 
Universităţii de Stat din Moldova 

3570 3671 11475 15623 6406 22186 

Biblioteca Ştiinţifică a Academiei 
de Studii Economice din Moldova 

4051 10496 7500 15387 17801 14755 

 

Baze de date internaţionale / instituţionale   39 / 5 

Cărţi electronice din baze de date   118 918 

Reviste electronice  din bate de date 
internaţionale / instituţionale  

53 717 / 
5 

 

http://search.ebscohost.com/
http://link.springer.com/
http://www.doaj.org/


Sistemul informaţional electronic

 
 

Catalogul electronic

413 723

înregistrări bibliografice

Cărţi

219 961

Publicaţii seriale 

2 927

Descrieri 
analitice 

187 943

Resurse 
electronice/AV

2 892



DOTAREA  LECTORATELOR

S-au realizat cercetări privind asigurarea 
informaţională a disciplinelor  universitare cu 
documente ştiinţifice, didactice şi metodice în 
baza Catalogului electronic (înregistrări
catalografiate ce conţin toate datele de referinţe, 
inclusiv ISBN,  număr de exemplare deţinute şi 
vedete de subiect) pentru:  Facultatea de Drept şi 
Ştiinţe Sociale la specialităţile: Contabilitate, 
Business şi administrare, Finanţe şi bănci, Turism
şi a Cadrelor în domeniul general de studiu Ştiinţe 
ale educaţiei (Ciclul I, studii superioare de licenţă) 
- 19 specialităţi - 35 988 titluri / 57 843 ex.



Resurse din acces deschis

• Oferta informaţională este suplimentată de resursele
din acces deschis, astfel prin Decizia Senatului USARB
(proces-verbal nr. 2 din 16 septembrie 2015), a fost
aprobată „Politica instituţională a Universitatăţii de
Stat „Alecu Russo” din Bălţi privind Accesul Deschis și
„Regulamentul cu privire la organizarea şi
funcţionarea repozitoriului instituţional Open
Recearch Archive (ORA) - USARB”.

• Aceste documente definesc normele și principiile
accesului la documentele ştiinţifico - didactice
elaborate de cadrele didactice şi bibliotecari, inclusiv
cele editate la Editura USARB şi postate în arhiva
instituţională.

• ORA - USARB (OPEN RECEARCH ARCHIVE) este
disponibilă pe pagina Bibliotecii -
http://dspace.usarb.md:8080/jspui / şi conţine deja 2
274 de titluri: 353 carti, 1 649 articole, 7 titluri de
reviste in 99 numere, 173 de titluri multimedia.

http://dspace.usarb.md:8080/jspui /


ORA USARB în Registre internaţionale
Repozitoriul instituţional ORA USARB a fost dezvoltat în cadrul Proiectului MISISQ,
Politica Accesului Deschis fiind înregistrată în Directoriile internaţionale pentru a spori
vizibilitatea şi ratingul USARB:

• Registrul internaţional ROARMAP (Registry of Open Access Repository Mandates 
and Policies) http://roarmap.eprints.org/999/.

• Registrul ROAR (Registru of Open Access Repositories) -
http://roar.eprints.org/11083/

• OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories)-
http://www.opendoar.org/find.php?rID=3714&format=full

• DuraSpace - http://duraspace.org/registry/repository/7680

În Săptămâna Accesului Deschis

(24 – 30 octombrie), timp de o zi

bibliotecarii bălţeni au participat

la Maratonul naţional al arhivării

documentelor în Repozitoriul

instituţional,  plasându-se pe locul

întâi în Republică. 

http://roarmap.eprints.org/999/
http://roar.eprints.org/11083/
http://www.opendoar.org/find.php?rID=3714&format=full
http://duraspace.org/registry/repository/7680


Cercetările USARB 
indexate în baze de date europene

ZENODO https://zenodo.org/
CEEOL - Central and Eastern European Online 
Library https://www.ceeol.com/

457 de lucrări sunt înregistrate în bazele de date ştiinţifice internaţionale CEEOL şi  165  în ZENODO , 
ultimul oferind DOI – identificatorul de conţinut a lucrării în mediul digital şi atribuirea dreptului de autor
în Creative Commons. 

https://zenodo.org/
https://www.ceeol.com/


În Biblioteci şi platforme deschise

• OpenLibrary - https://openlibrary.org/people/librunivusb; 

• Calameo - http://www.calameo.com/accounts/1133349 ,

• Issuu - http://issuu.com/bibliotecastiintificauniversitaraba, 

• Slideshare - http://slideshare.net/libruniv

• Scribd –http://ru.scribd.com/Biblioteca%20Stiintifica%20

În total 1 834 de înregistrări.

Baze de date proprii
• SumarScanat – 1 060 sumare ce contin cca 62 000 

articole
• Opere muzicale în MP3 – 8 951 tit. 

https://openlibrary.org/people/librunivusb
http://www.calameo.com/accounts/1133349
http://issuu.com/bibliotecastiintificauniversitaraba
http://slideshare.net/libruniv


Proiecte şi Consorţii internaţionale

Integrată  în 10 proiecte şi Consorţii internaţionale: 
• Proiectul de donaţie The East and Central European Journal Donation Project „Social Research”- JDP –

SUA (din 1994)
• CD ONU (din 2001) 
• Consorţiul REM - Resurse Electronice pentru Moldova, membru al EIFL (din 2001)
• Depozitară Regională a Băncii Mondiale ( din 2008)
• Punctul de Informare şi Documentare NATO (din 2010)
• Centrul de informare al Uniunii Europene (din 2011) 
• Proiectul de parteneriat dintre R.Moldova şi Germania – Universitatea din Landshut, DAAD şi Compania 

Draxelmaier (anii 2012 – 2017) 
• Centrul de Informare al României (din 2016)
• Proiectul MISISQ Servicii informaţionale modernizate pentru învăţământul de calitate ( 2013 -2016)
• Proiectul Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova, finanţat de Programul

Norvegian de Cooperare în domeniul învăţământului superior cu Eurasia (2016-2019). 
• Proiectul Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova 

şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea bibliotecilor, în Programul ERASMUS + 
(2015 - 2018)



Biblioteca pe reţele sociale

• Biblioteca este prezentă în Wikipedia: 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biblioteca

• Rețele sociale: 
• FACEBOOK.com -

https://www.facebook.com/Biblioteca-
%C5%9Etiin%C5%A3ific%C4%83-a-
Universit%C4%83%C5%A3ii-de-Stat-Alecu-Russo-din-
B%C4%83l%C5%A3i-543442855760138/; 

• Twitter - https://twitter.com/BSU_Alecu_Russo ;
• YOUTUBE - http://www.youtube.com/user/libruniv; 
• Google+ -

https://plus.google.com/100998582434239819038 ; 
• Delicious –http://delicious.com/bsubaltimoldova; 
• Pinterest - http://pinterest.com/bsubalti/;
• Flickr - http://www.flickr.com/photos/bsu_balti/

Postări în anul 2016

https://ro.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_%C8%98tiin%C8%9Bific%C4%83_a_Universit%C4%83%C8%9Bii_de_Stat_%E2%80%9EAlecu_Russo%E2%80%9D_din_B%C4%83l%C8%9Bi
https://www.facebook.com/Biblioteca-%C5%9Etiin%C5%A3ific%C4%83-a-Universit%C4%83%C5%A3ii-de-Stat-Alecu-Russo-din-B%C4%83l%C5%A3i-543442855760138/
https://twitter.com/BSU_Alecu_Russo
http://www.youtube.com/user/libruniv
https://plus.google.com/100998582434239819038
http://delicious.com/bsubaltimoldova
http://pinterest.com/bsubalti/
http://www.flickr.com/photos/bsu_balti/


Utilizarea Bibliotecii
• Anual de serviciile Bibliotecii beneficiază circa 10 000 utilizatori.

• Numărul intrărilor constituie aproape 200 000, vizite virtuale - 438 148 şi
peste 600 000 de împrumuturi şi furnizări de documente electronice.

• Pagina web a Bibliotecii este vizitată de circa 450 mii ori, fiind efectuate
mai bine de 2 milioane de accesări.

• Peste 500 expoziţii tradiţionale informative şi tematice, inclusiv 30 de
expoziţii on-line organizează bibliotecarii pentru a promova documentele
şi a stimula lecturile de instruire şi cercetare ale utilizatorilor.

Utilizatori înscrişi

Utilizatori, intrări, împrumuturi



Vizibilitate



Scopul și obiectivele strategiei

•

SCOP

Stabilirea 
direcţiilor 

prioritare de 
consolidare şi 
modernizare a 

BŞ USARB  şi a 
procedurilor de 

realizare

OBIECTIVELE GENERALE

Dezvoltarea mediului informaţional relevant pentru procesele de
instruire şi cercetare în USARB.

Lobby și advocacy pentru dezvoltarea Bibliotecii Ştiinţifice USARB.

Dezvoltarea sistemului de Management al Calităţii (resurse umane,
colecţii, servicii).

Implementarea proiectelor corporative de dezvoltare.

Instruirea şi motivarea utilizatorilor.

Asigurarea unui spațiu confortabil și atractiv.

Dezvoltarea cadrului de formare profesională continuă a
personalului.

Promovarea imaginii şi serviciilor bibliotecii universitare.



Direcții strategice
Prioritatea I. 

Biblioteca Ştiinţifică USARB -
sursă de informaţii autentice 

• Obiectiv 1. Dezvoltarea unui 
sistem modern de resurse 
informaţionale, servicii și 
produse educaționale 
relevante fiecărei 
specialităţi, specializări, 
doctorat şi postdoctorat.

• Obiectiv 2. Asigurarea 
instruirii  utilizatorilor 
privind Cultura Informaţiei.

• Obiectiv 3. Creşterea 
indicatorului de frecvenţă 
cu 15 %.

Prioritatea II.

Promovarea imaginii 
Bibliotecii Ştiinţifice USARB 

• Obiectiv 1. Realizarea 
programelor anuale de 
promovare a imaginii 
Bibliotecii la nivel 
instituțional /național și 
internațional.

• Obiectiv 2. Organizarea 
campaniei anuale de 
advocacy.

• Obiectiv 3. Adoptarea unei 
strategii comune de lobby 
pentru bibliotecile 
universitare până la finele 
anului 2020.

Prioritatea III.

Asigurarea calităţii activităţilor
infodocumentare, educaţionale, 

cercetare, manageriale

• Obiectivul 1. Actualizarea cadrului 
de reglementare a bibliotecii 
conform actelor  legislative și 
normative în vigoare.

• Obiectivul 2. Operarea modificărilor
în structura organizaţională în 
conformitate cu   ROF aprobat.

• Obiectivul 3. Creșterea bugetului cu 
minimum 15% anual pentru 
dezvoltarea și diversificarea 
colecțiilor de bibliotecă.

• Obiectivul 4. Stimularea bazată pe
performanță a personalului de 
bibliotecă.

• Obiectivul 5. Implementarea 
proiectelor naționale și 
internaționale.

• Obiectivul 6. Asigurarea funcţionării 
Centrului Biblioteconomic 
Departamental – laborator pentru 
Bibliotecile de învăţământ din nord.

• Obiectivul 7. Creşterea eficienţii 
procesului de cercetare 
biblioteconomică.

Prioritatea IV. 

Dezvoltarea și modernizarea
infrastructurii

• Obiectivul 1. Crearea 
zonelor noi de lucru și 
agrement pentru utilizatori 
până în 2022.

• Obiectivul  2. Asigurarea 
spațiilor funcționale cu 
minimum  20%  mobilier 
adecvat  necesităților 
utilizatorilor.

• Obiectivul  3. Dotarea cu 
echipament modern cu 20% 
anual până în 2022.

• Obiectivul 4. Asigurarea 
unui spațiu virtual în pas cu 
tehnologiile moderne până 
la   finele anului 2022.



Ce vedem realizat în 2022 ?

.

Parteneriate eficiente și 
dezvoltate

• Implicaţii în proiecte 
naţionale şi 
internaționale;

• Parteneriate 
instituționale, naționale și 
internaționale.

Infrastructură modernă și 
dotată

• Spațiile bibliotecii 
accesibile pentru toți 
(inclusiv pentru  persoane
cu dizabilități);

• Condiții înalte de confort;

• Spaţii reamenajate 
pentru învăţare, 
cercetare, interacţionare; 

• Dotare cu echipament 
tehnic performant.



Infrastructură 
informațională ușor 

accesibilă

• Acces Deschis la diverse 
resurse informaţionale;

• Resurse informaţionale 
actualizate şi relevante;

• Repozitoriu Instituțional 
dezvoltat;

• Biblioteca Științifică a 
USARB – prestator de 
servicii moderne.

Management performant 
(inovativ)

• Management 
participativ şi flexibil;

• Structură funcțională 
modernizată;

• Bibliotecă bazată pe 
creativitate și inovare;

• Cadru de reglementare 
actualizat.

Spațiu informațional 
academic unic

• Biblioteca Științifică  
USARB – parte 
componentă a spațiului 
academic unic;

• Biblioteca Științifică a 
USARB – centru 
informațional 
multifuncțional. 



Resurse umane 
motivate

• Personal satisfăcut din 
perspectiva profesională şi 
remunerarea muncii;

• Sistem de formare 
profesională continuă a 
personalului;

• Salarii adecvate racordate la 
salariul mediu pe economie;

• Cunoaşterea limbii engleze de 
către biobliotecari;

• Integrarea speciasliştilor din 
diverse domenii în statele de 
personal ale Bibliotecii.

Resurse financiare în 
conformitate cu 

necesitățile funcționării 
eficiente

• Buget relevant din partea
USARB; 

• Identificarea resurselor 
financiare alternative. 

Echipament și 
tehnologii moderne

• Implementarea Sistemului 
RFID;

• Servicii electronice moderne;

• Dezvoltarea Sistemului 
integrat de bibliotecă;

Utilizatori instruiți și 
motivați

• Cultura informației dezvoltată; 

• Curriculum actualizat, noi 
instrumente didactice;

• Utilizatori motivaţi



Obstacole (contradicții) în 
dezvoltarea bibliotecii



CAPITOLUL III.   IMPLEMENTAREA 
STRATEGIEI 2017 - 2022

§ 1. Planul de acţiuni 2017 - 2022



Priorități

Prioritatea I. Biblioteca Ştiinţifică USARB - sursă de informaţii 
autentice 

Prioritatea II. Promovarea imaginii Bibliotecii Ştiinţifice USARB 

Prioritatea III. Asigurarea calităţii activităţilor infodocumentare, 
educaţionale, cercetare, manageriale

Prioritatea IV. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii



Obiectivul 1. Dezvoltarea unui sistem modern de resurse informaţionale, servicii și produse 
educaționale relevant fiecărei specialităţi, specializări, doctorat şi postdoctorat 

Prioritatea 1. 
Biblioteca universitară – sursă de informații autentice





Obiectivul 2. 
Asigurarea instruirii utilizatorilor privind Cultura Informaţiei



Obiectivul 3. 
Creşterea indicatorului de frecvenţă cu 15%



Obiectivul 1. 
Realizarea programelor anuale de promovare a imaginii bibliotecii 
la nivel instituțional/național şi internaţional

Prioritatea II. 
Promovarea imaginii Bibliotecii Ştiinţifice USARB 





Obiectivul 2. 
Organizarea unei campanii anuale de advocacy pentru comunitate



Obiectivul 1. Actualizarea cadrului de reglementare a Bibliotecii conform actelor legislative și 
normative în vigoare 

Prioritatea III. Asigurarea calităţii activităţilor infodocumentare, 
educaţionale, cercetare, manageriale



Obiectivul 3. 
Creșterea bugetului cu min. 15% anual pentru dezvoltarea și diversificarea colecțiilor 



Obiectivul 4. 
Stimularea bazată pe performanță a personalului de bibliotecă

•



Obiectivul 5. 
Implementarea proiectelor naționale și internaționale



Obiectivul 1. 
Crearea zonelor noi de lucru și agrement pentru utilizatori până în 2022

Prioritatea IV. 
Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii



Obiectivul 2. 
Asigurarea spațiilor funcționale cu minimum 20% mobilier adecvat necesităților utilizatorilor



Obiectivul 3. 
Dotarea cu echipament modern cu 20% până în anul 2022



Obiectivul 4.
Asigurarea unui spațiu virtual în pas cu tehnologiile moderne până la finele anului 2022














