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Abstract: The present material is centered on an exclusive subject:  The Outgrowth Policy of Informational 
and Documental Resources in Libraries; its necessity and function.  This Outgrowth Policy of Informational 
and Documental Resources of the Librarianship Informational Department from Free International 
University of Moldova is proposed as a subject discussion to Librarian Community, basically because it is 
one of the first institutional documents of that kind. The Author reflects its structure in a very detailed way 
being emphasized the most important partitions. Also, it was not avoided the problem of donations- which is 
a very important and imposing source of acquisition for the Librarianship Informational Department. 
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Politica de dezvoltare a resurselor documentare şi informaţionale (PDR) determină şi 
fundamentează teoretic procesul de dezvoltare a resurselor, fiind un instrument real de lucru pentru 
bibliotecari in procesul de selectare şi achiziţie a documentelor. 

Orice bibliotecă are o politică de dezvoltare a resurselor documentare şi informaţionale, 
existentă în formă orală ori scrisă. Aspectele pro şi contra formulării explicite a politicii, precum şi 
alte componente ale algoritmului unui document ca atare, au fost abordate/discutate în cadrul 
ciclului de reuniuni profesionale, ţinute în anul 2008 de către M. Kiriakov, director al Centrului de 
Resurse Informaţionale şi Documentare al Ambasadei SUA la Chişinău. Astfel bibliotecile au fost 
orientate pentru: formularea explicită a politicii dezvoltării resurselor documentare şi 
informaţionale, aprobarea acesteia la nivel de fondator;   

Departamentul Informaţional Biblioteconomic a fost şi este adeptul politicii PDR în scris 
încă din anul 2002, când a fost aprobată la Şedinţa Senatului ULIM prima variantă a documentului 
instituţional. În anul 2009 aceasta din urmă este revizuită şi completată în contextul noilor cerinţe 
de funcţionare a DIB, conform misiunii acestuia. 

Misiunea DIB: 

 modelarea, dezvoltarea şi administrarea serviciilor info-documentare în sprijinul studenţilor, 
cadrelor didactice, cercetătorilor şi altor categorii socio-profesionale;  



 facilitarea şi lărgirea accesului la surse de informare şi documentare (interne şi externe) prin 
implementarea tehnologiilor informaţionale moderne, formarea deprinderilor de căutare, 
selectare, regăsire şi utilizare a informaţiei de către clienţi, a culturii învăţării. 
 

Funcţiile PDR:  

 a sprijini informaţional şi documentar procesul didactic şi de cercetare;  
 a asigura unitatea de opinii în comunitatea servită privind natura şi scopurile colecţiilor DIB, 

priorităţile de completare; 
 a stabili standardele universitare de includere şi excludere a resurselor; 
 a impune priorităţile instituţionale versus cele individuale, reducând influenţa unei singure 

persoane în dezvoltarea resurselor; 
 a asigura continuitatea procesului de dezvoltare a resurselor documentare şi informaţionale; 
 instrument managerial (aplicaţii de granturi şi alocaţii de buget; document de promovare; 

instrument de contabilizare). 
Fiind o bibliotecă care activează în cadrul unei instituţii universitare, DIB îşi fixează politica 

de dezvoltare a resurselor în funcţie de structura procesului didactic şi nivelul cercetării ştiinţifice la 
ULIM. 

Politica economică, educaţională şi culturală a statului; profilul şi perspectivele dezvoltării 
procesului educaţional şi de cercetare la ULIM; orientarea pentru satisfacerea necesităţilor info-
documentare ale comunităţii universitare; resursele materiale şi financiare disponibile; resursele 
documentare şi informaţionale existente la DIB;cooperarea cu bibliotecile mari din republică; - 
aceştia sunt factorii ce condiţionează dezvoltarea resurselor documentare şi informaţionale la DIB. 

PDR stipulează sursele, ce asigură sistemul de informaţii pe care este bazată PDR la DIB: 
planurile de învăţământ ale facultăţilor; planurile şi temele de cercetare ştiinţifică din cadrul 
Institutelor şi altor subdiviziuni; bibliografiile obligatorii şi facultative pentru fiecare disciplină; 
beneficiarii serviciilor informaţional-documentare, prestate de către DIB (cadre didactico-ştiinţifice, 
studenţi). 

Acelaşi compartiment scoate în evidenţă următoarele categorii de beneficiari ai DIB: 
studenţi ai ciclului licenţă şi master (învăţământul de zi şi fără frecvenţă; instruirea la distanţă); 
doctoranzi; cursanţi ai programelor de pregătire post-universitară; cadre didactico-ştiinţifice 
universitare; alte categorii universitare (personal al contabilităţii, serviciul Resurse umane, 
bibliotecari etc.); beneficiari externi (cercetători, specialişti – practicieni, studenţi, alte categorii. 
Ultima categorie, chiar dacă nu influenţează procesul de formare şi dezvoltare a resurselor 
documentare şi informaţionale, este o pârghie relevantă în procesul de apreciere/evaluare a calităţii 
colecţiilor. 

O politică de dezvoltare a colecţiilor nu are scopul de a propune „reţete concrete”. 
Elementele de structură a documentului instituţional oferă suportul teoretico-metodologic, 
direcţionând activitatea de dezvoltare a resurselor documentare şi informaţionale: 
 Sarcinile şi principiile generale de constituire a colecţiilor: sunt fundamentate: nivelul de 

bază, de studiu; de studiu avansat şi nivelul de cercetare în dezvoltarea colecţiilor; 
 Criterii de selectare a documentelor:  documentul stabileşte varietatea criteriilor pentru 

procesul de dezvoltare a resurselor: de conţinut (valoarea documentului); prezentarea fizică 
(suportul de înregistrare a informaţiei); apartenenţa tipologică; criterii lingvistice; criterii 
cronologice şi geografice, precum şi  normele de completare 

 Structura colecţiilor: după destinaţie; după categoria documentelor; după suportul de fixare a 
informaţiei; după conţinut; după modul de amplasare  



 Surse de completare : cumpărare; depozit legal ULIM; schimb de documente; donaţii; transfer; 
surse extra-ulimiste (de ex., proiecte); cumpărarea de documente electronice şi accesarea 
bazelor de date pe Internet şi altele.  

Unele surse de completare sunt analizate/prezentate mai detaliat în documentul instituţional. 
De exemplu, DIB este prima instituţie info-bibliotecară din republică, care a introdus noţiunea şi 
funcţionarea „Depozitului Legal ULIM”, experienţa fiind preluată ulterior mai ales de către 
bibliotecile universitare. Depozit Legal ULIM constituie documentele, transmise periodic de la 
Centrul Editorial ULIM, conform ordinului nr. 10 din 2.02.2000 al Rectorului ULIM, precum şi 
toate publicaţiile editate „extramuros”, sub egida ULIM.  Un exemplar din acestea este conservat în 
colecţia „Depozit legal ULIM”. Colecţia  este intangibilă, oglindind patrimoniul documentar al 
Universităţii. 

Documentul instituţional fundamentează poziţia DIB faţă de donaţii ca sursă de completare 
a colecţiilor. Fiind o sursă importantă de completare curentă şi retrospectivă, donaţiile au 
următoarele caracteristici: pot fi făcute de persoane fizice şi juridice; ajung la DIB fără a fi solicitate 
ori după anumite negocieri. DIB nu este obligat să înregistreze tot ce i se oferă, orientându-se 
prioritar pentru necesităţile informaţionale şi documentare ale comunităţii universitare. Donaţiile 
pot fi stocate cu statut de colecţii integre. Pot fi recepţionate şi donaţii testamentare ale unor cadre 
didactico-ştiinţifice, personalităţi notorii în cultură, ştiinţă, învăţământ. DIB îşi rezervă dreptul de a 
selecta din documentele donate pe cele, de care are nevoie şi de a le redistribui pe celelalte. Regula 
de aur vizavi de recepţionarea donaţiilor: nu acceptăm totul, acceptăm acele documente, pe care le-
am cumpăra noi înşine.  

 Cooperarea şi colaborarea în dezvoltarea  colecţiilor se efectuează la DIB la nivel local, 
nivel naţional, nivel internaţional. 

 Nivelurile de păstrare şi durata de utilizare a documentelor: păstrare nelimitată; păstrare 
îndelungată (15-25 ani); păstrare temporară (3-5 ani), documentul instituţional specificând 
categoriile concrete de documente în funcţie de păstrarea şi durata de utilizare.  

 Eliminarea şi înlocuirea documentelor din colecţii: transmiterea documentelor; în cazul 
distrugerii în condiţii de forţă majoră; pierderi de către cititori; diselecţie; eliminare voluntară în 
baza formulei IOUPI : I (incorect, informaţie falsă); O (obişnuit, superficial, mediocru); U (uzat, 
deteriorat); P (perimat); I (inadecvat, nu corespunde fondului). 

 Restructurarea colecţiilor DIB prin eliminare, activitate complementară achiziţiei, se cere 
percepută ca un proces firesc de activitate, mai ales în condiţiile accesului liber la raft.  
 În vederea eliminării documentelor din colecţiile DIB se întocmesc acte, procese-verbale, 
însoţite de borderouri, conform prevederilor stabilite prin instrucţiunea „Evidenţa colecţiilor de 
bibliotecă” (aprobată prin ordinul nr. 152 din 08.05.2003 al Ministerului Culturii).  
 În scopul adaptării la prevederile naţionale, corelării acestora cu cerinţele contabilităţii ULIM, 
DIB a elaborat „Instrucţiunea de evidenţă şi casare a documentelor din colecţiile DIB”, aceasta 
concretizând prevederile „Politicii de Dezvoltare a Resurselor Documentare şi Informaţionale”. 
 Revizuirea PDR: Orientându-se spre necesităţile actuale şi mereu în schimbare ale comunităţii 
universitare, modificarea curriculum-urilor educaţionale, DIB anual revizuie şi revede PDR.  
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