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INTRODUCERE 

 

Prezenta Strategie este principalul document previzional al dezvoltării BTȘ UTM.  

Biblioteca îș i menț ine, actualmente, locul ș i rolul de unitate indispensabilă proceselor de 

studiu, cercetare ș i educaț ie în cadrul universităț ii. Totodată ea este puternic influenț ată 

de tendinț ele noi de dezvoltare ș i provocările pentru schimbare ale instituț iilor de 

învăț ământ. Se cere orientarea către planurile noi de studii (nivelurile ș i formele de studii, 

predarea în limbile străine, învăț ământul la distanț ă etc.), acoperirea informaț ională a 

specialităț ilor ș i disciplinelor noi, operarea cu resurse electronice de informare, 

automatizarea proceselor de muncă, oferirea serviciilor de calitate ș i obț inerea satisfacț iei 

maxime a utilizatorilor. Se impune ș i problema depăș irii unor obstacole serioase aș a ca: 

demolarea valorilor în societate, urmată de diminuarea interesului pentru lectură; concurenț a 

informaț ională; costurile înalte ale resurselor de informare; nivelul insuficient de finanț are 

a bibliotecii etc. 

Strategia stabileș te obiectivele majore ale bibliotecii în perspectivă ș i pe termen imediat, în 

vederea dezvoltării, acomodării la transformările din domeniul educaț ional ș i 

biblioteconomic, sporirii impactului, formării unei imagini pozitive. 

Obiectivele strategiei sunt stabilite în concordanț ă cu prevederile cadrului legal 

instituț ional ș i naț ional, cu politicile internaț ionale. 

La baza Strategiei se află Planul de dezvoltare strategică instituț ională a Universităț ii 

Tehnice a Moldovei pe anii 2016-2020. Biblioteca se regăseș te, îndeosebi, în 

compartimentele cu privire la educaț ie, cercetare, management patrimonial prin inserț ia 

obiectivelor: actualizarea continuă a colecț iilor, abonarea la baze de date; lansarea 

Repozitoriului instituț ional în sprijinul procesului de cercetare; consolidarea capacităț ii 

editoriale. 

La elaborarea Strategiei s-a ț inut cont de actul normativ principal al bibliotecii „Regulament 

de organizare ș i funcț ionare a Bibliotecii Tehnico-ș tiinț ifice a UTM” (2017). 

Obiectivele bibliotecii se conformă legislaț iei RM în vigoare: Strategia „Educaț ia 2020” 

(2014), Codul Educaț iei al Republicii Moldova (2014), Legea privind accesul la informaț ie 

(2000), Legea „Cu privire la biblioteci ” (2017) ș .a. 

Ca platformă generală pentru conceptualizarea strategiei au servit politicile UNESCO, ale 

UE, IFLA în domeniile educaț iei ș i culturii. 

Elaborarea strategiei a fost precedată de investigaț ii ș i analize în diferite sectoare de 

activitate ale bibliotecii. Au fost realizate: studiile „Optimizarea colecț iilor în format tipar 

ale bibliotecii”, „Utilizarea ediț iilor periodice”, „Cultura informaț iei a utilizatorilor”, 
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sondajul „Calitatea serviciilor de bibliotecă în opinia utilizatorilor”, sondaje de opinii la 

filialele bibliotecii privind satisfacț ia utilizatorilor. Cercetările (eș antion de 300 utilizatori) 

au demonstrat: 66% utilizatori (respondenț i) vizitează frecvent biblioteca; 74% accesează 

site-ul bibliotecii; bazele de date create de bibliotecă „Literatura Electronică” ș i „Materiale 

editate la UTM” sunt accesate, respectiv, în proporț ie de 39% ș i 78%. Pentru resursele în 

format tipar ale bibliotecii pledează 34%, pentru ambele formate – 57%; sunt satisfăcuț i de 

serviciile bibliotecii 63% de utilizatori.  

Strategia de dezvoltare a Bibliotecii Ştiinţifice a UTM, 2018-2020 a fost elaborată în 

conformitate cu metodologia studiată la atelierele de planificare strategică susț inute de 

companiile Centrul Pro Comunitate ș i SRL CONT-M ASIST, în cadrul Proiectului 

„Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanț at 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 Braș ov, România. 

 

Puterea de decizie asupra prezentei Strategii aparține Senatului UTM. 
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CAPITOLUL I: DESCRIEREA SITUAŢIEI ACTUALE 

§ 1.  Prezentarea bibliotecii 

 

BIBLIOTECA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ UTM 

Biblioteca Tehnico-științifică a Universității Tehnice a Moldovei a fost constituită în 

anul 1964, odată cu întemeierea Institutului Politehnic şi este parte integră a infrastructurii 

UTM. 

Misiunea bibliotecii constă în asigurarea informațională a procesului didactic, de 

cercetare și educație prin prestarea serviciilor de calitate, actualizarea continuă a colecțiilor 

de documente tradiționale și digitale, extinderea accesului la resursele on-line, 

aprofundarea culturii informației a utilizatorilor. 

 

Strategia de dezvoltare a Bibliotecii este axată pe implementarea principiilor 

calității, participarea la managementul cunoaşterii, asigurarea accesului deschis la 

informația ştiințifică, modernizarea tehnologiilor. 

Biblioteca este amplasată pe o suprafață de 2400 metri pătrați, cuprinde 9 servicii de 

împrumut, 9 săli de lectură pentru 400 locuri, inclusiv săli specializate: de referințe, ediții 

speciale, colecția ştiințifică, beletristica. Unitățile de bază privind deservirea utilizatorilor 

sunt bibliotecile filiale de facultate, având colecții în profilul domeniilor de studiu (7 filiale). 

Colecțiile în ansamblu ale Bibliotecii includ 894362 documente în diferite limbi:  

română, rusă, engleză, franceză, germană; diverse ca tip şi gen: monografii, manuale, 

cursuri, tratate, enciclopedii, dicționare, standarde, documente normative, ediții speciale, 

ziare, reviste, anuare, din toate domeniile ştiinței şi tehnicii. Anual sunt procurate circa o 

mie de titluri de publicații (7 – 10 mii exemplare), inclusiv de la editura Tehnica-UTM.  

Biblioteca serveşte 10250 utilizatori, inclusiv 8638 studenți. În mediu, un utilizator a 
vizitat biblioteca de 24 ori, a consultat și a împrumutat 40 documente (conform raportului 
pentru anul 2017). 

Instrumentele informativ-bibliografice propuse de bibliotecă asigură accesul direct 

şi rapid la informație. Utilizatorii au la dispoziție: sistemul de cataloage şi fişiere, edițiile de 

referință, Internet-ul, punctul de consultanță al bibliotecarului. 

În baza tehnologiilor informaționale Biblioteca asigură accesul la infrastructura 

informațională locală, națională şi globală. Se utilizează soft-ul de bibliotecă Aleph, ce 

permite prelucrarea analitico-sintetică a documentelor (completarea, clasificarea), accesul 
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la Catalogul electronic al Bibliotecii în rețeaua internă şi prin Internet, accesul la catalogul 

partajat a 7 biblioteci universitare LibUnivCatalog. 

Prin intermediul site-ului www.library.utm.md Biblioteca oferă utilizatorilor 

produsele electronice proprii: Catalogul Electronic; Biblioteca electronică; expoziția virtuală 

a noilor achiziții; Buletinul bibliografic al publicațiilor noi; Catalogul periodicelor abonate de 

BTŞ; e-bibliografii. Site-ul asigură consultanța bibliografică online și feed-back-ul 

utilizatorilor. Anual, site-ul este accesat de peste 500 mii de vizitatori. 

Extinderea accesului la resursele ştiințifice on-line este una din principalele 

preocupări ale Bibliotecii. Actualmente, utilizatorii beneficiază de: bazele de date Springer 

(abonament), ce includ peste 2000 titluri de reviste cu text integrat și 10 colecții de cărți 

electronice; 10 baze de date disponibile în acces deschis şi baze de date propuse pentru 

testare. 

Biblioteca organizează diverse activități ştiințifice, cultural-educative pentru 

comunitatea universitară: Zile de Informare, Zile ale Catedrelor cu biblioteca, ore de Cultură 

a Informației, sinteze bibliografice, expoziții informative şi tematice (de promovare a 

patrimoniului documentar instituțional, de promovare a profesiilor inginerești, de omagiere 

a personalităților notorii – peste 300 anual), campanii şi programe dedicate: Biblioteca în 

ajutor licențiatului, Orizontul profesiei inginereşti, Cultura Informației pentru toți etc.  

Activitatea ştiințifică a Bibliotecii vizează efectuarea cercetărilor în vederea 

elaborării bibliografiilor (curente, retrospective, tematice, biobibliografiilor), realizarea 

studiilor colective şi individuale ale bibliotecarilor, rezultatele cărora sunt comunicate la 

Conferința ştiințifico-practică a BTŞ, reuniunile ştiințifice ale comunității profesionale şi în 

publicațiile de specialitate. 

Biblioteca este partener în Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare 
din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare în domeniul învățământului 
superior cu Eurasia.  
 

Personalul bibliotecii constituie 42 angajați, inclusiv 38 bibliotecari dețin categorii de 

calificare - superior, unu şi doi. Conducerea Bibliotecii optează pentru dezvoltarea 

profesională a salariaților, valorificarea deplină a potențialului lor în muncă privind 

amplificarea rolului bibliotecii în procesul educațional actual şi în perspectivă. 

  

http://www.library.utm.md/
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§ 2.Servicii prestate 

 împrumutul de publicații la domiciliu; 

 consultarea cărților şi edițiilor periodice în sălile de lectură; 

 consultarea documentelor normative: standarde, cataloage industriale etc. 

 împrumutul interbibliotecar (intern şi extern); 

 consultarea catalogului electronic al bibliotecii www.library.utm.md; 

 acces la Catalogul partajat www.primo.libuniv.md;  

 accesarea versiunilor electronice ale materialelor didactice şi altor documente 
digitizate pe www.library.utm.md;  

 acces INTERNET în toate sălile de lectură ale bibliotecii; 

 accesarea bazelor de date Springer, a 10 baze de date oferite prin autorizație etc. 

 arhivarea lucrărilor științifice UTM în Repozitoriul Instituțional; asigurarea accesului 
la www.repository.utm.md;  

 servicii de referință (referințe bibliografice tematice, factologice, reviste 
bibliografice, etc.); 

 disemininarea selectivă a informației pentru cadrele didactice; 

 consultarea cataloagelor tradiționale (alfabetic, sistematic); 

 întocmirea bibliografiilor la cerere; 

 atribuirea indicelui CZU tezelor ştiințifice; 

 servicii de informare (Zile de Informare,  buletine bibliografice ale achizițiilor noi în 
colecțiile Bibliotecii, expoziții ale achizițiilor noi, inclusiv online, expoziții tematice, 
etc.); 

 programe de Cultura Informației; 

 campanii și activități științifice, cultural-educative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.library.utm.md/
http://www.primo.libuniv.md/
http://www.library.utm.md/
http://www.repository.utm.md/
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§ 3. Analiza SWOT 
 

Avantaje/Puncte tari 
 

 Deținerea statutului unic de bibliotecă universitară cu profil tehnic; 

 Colecții dotate corespunzător programelor de studiu și cercetare UTM; 

 Actualizarea continuă a colecțiilor cu publicații noi; 

 Achiziția cărților direct de la producător; 

 Toate segmentele de servire a utilizatorilor dispun de puncte de împrumut la 
domiciliu și săli de lectură; 

 Personal calificat, cu experiență; 

 Servicii moderne: acces la baze de date, acces la catalogul electronic; 

 Pagina web a bibliotecii; 

 Participări în proiecte; 

 Modalități și canale de comunicare; 

 Crearea și utilizarea produselor informaționale în comun (PRIMO); 

 Vizibilitatea bibliotecii în mediul utilizatorilor și platformelor existente (edu.gov.md); 

 Realizarea programelor de „Cultura informației”; 

 Formarea profesională continuă și recalificarea. 

 Intensificarea activității de inovare; 

 Crearea și implementarea Repozitoriului Instituțional; 

 Tehnologii corporative; 

 Diversificarea serviciilor și produselor; 

 Susținerea, colaborarea eficientă cu structurile universitare; 

 Existența sistemului bibliotecilor universitare; 

 Cooperarea cu organizații și instituții din țară și de peste hotare; 

 Cadrul de reglementare actualizat al activității bibliotecii corespunzător legislației în 
vigoare; 

 Parte a sistemului național de biblioteci și ABRM; 

 Unicitatea și gratuitatea serviciilor oferite; 
 

Puncte slabe 
 

 Competențe reduse în domeniul tehnologiile informaționale noi; 

 Motivarea slabă a personalului;  

 Dotarea insuficientă cu echipamente și tehnologii moderne; 

 Dezvoltarea insuficientă a resurselor informaționale; 

 Lipsa normelor de finanțare a bibliotecii; 

 Baza tehnico-materială constrânsă; 

 Salarizare inadecvată; 

 Lipsa imobilului specializat pentru biblioteci; 

 Insuficiența resurselor financiare; 

 Lipsa normativelor de reglementare a proceselor de muncă din bibliotecă; 
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 Spații neadecvate necesităților utilizatorilor și păstrării colecțiilor de bibliotecă; 

 Dispersarea teritorială a Universității; 

 Lipsa sediului central al bibliotecii. 
 

  
Oportunităţi 

 

 Dezvoltarea vertiginoasă a societății informaționale; 

 Dezvoltarea pieței resurselor informaționale electronice; 

 Posibilitatea participării în proiecte și consorții; 

 Amplificarea rolului bibliotecii în activitatea de cercetare universitară; 

 Posibilitatea de îmbunătățire a legislației în domeniu; 

 Diversificarea serviciilor nformaționale; 

 Utilizatori cu cerințe noi; 

 Utilizarea bibliotecii ca spațiu de socializare; 

 Parteneriatul cu catedrele, alte structuri Universitare; 

 Parteneriatele cu ONG-uri; 

 Dezvoltarea activităților de fundraising; 

 Diversificarea formelor de formare și instruire în domeniu; 

 Parteneriat cu instituții mass-media; 

 Vizibilitatea bibliotecii în mediul utilizatorilor și platformelor existente (edu.gov.md). 
 

Ameninţări 
 

 Schimbările politice și social – economice; 

 Politica financiară neadecvată a statului în domeniul Educației și Culturii; 

 Dezvoltarea accelerată a tehnologiilor informaționale și comunicaționale; 

 Creșterea rapidă a prețurilor la resurse informaționale și echipament tehnic; 

 Criza demografică; 

 Mobilitatea globală; 

 Diminuarea contingentului de studenți la UTM; 

 Concurența crescută pe piața serviciilor educaționale; 

 Creșterea concurenței pe piața informațională (resurse internet, companii 
informaționale); 

 Lipsa continuității în pregătirea specialiștilor de biblioteconomie; 

 Descreșterea numărului de specialiști în domeniu. 
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CAPITOLUL II. CONŢINUTUL STRATEGIC  2018-2020 

 

§  1. Scopul şi obiectivele Strategiei  

Strategia stabilește obiectivele majore ale bibliotecii în perspectivă și pe termen imediat, 

în vederea dezvoltării, adaptării la schimbările din domeniul educațional și 

biblioteconomic, sporirii impactului, formării unei imagini pozitive.  

 

Obiectivele generale: 

1. Acoperirea integrală a necesităților informaționale ale utilizatorilor cu resurse în 

format tipar și electronic; 

2. Modernizarea serviciilor pentru utilizatori; 

3. Instruirea utilizatorilor și îmbunătățirea  mediului informațional de comunicare; 

4.   Asigurarea spațiului confortabil de lucru pentru utilizatori și bibliotecari; 

4. Asigurarea unui management eficient al colecțiilor; 

5. Eficientizarea sistemului de management în cadrul bibliotecii. 

 

§ 2. Viziuni pentru următorii ani: 

 Biblioteca Tehnico-științifică va fi un Centru de Informare și Documentare de nivel 

înalt în domeniul Tehnicii și Tehnologiilor, care va acoperi integral necesitățile 

informaționale ale comunității UTM și va presta servicii de calitate structurilor formative și 

specialiștilor practicieni din Republică. 

 

1) Infrastructură informațională ușor accesibilă 

 Acces deschis la multiple resurse de informație; 

 Digitizarea patrimoniului științific; 

 Colecțiile în acces deschis; 

 Repozitoriu instituțional dezvoltat; 

 Biblioteca universitară – prestator de servicii moderne; 

 Resurse informaționale actualizate și relevante; 

 Servicii electronice moderne. 

2) Infrastructură modernă și dotată 

 Spații accesibile pentru toți (inclusiv pentru persoanele cu dizabilități); 

 Spații atractive pentru învățare-cercetare-socializare; 

 Dotare cu echipament tehnic performant.  

3) Utilizatori instruiți și motivați 

 Cultura informației dezvoltată. 

 Programe de Cultuira Informației adaptate categoriilor de utilizatori; 

4) Resurse umane motivate 

 Personal satisfăcut; 
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3. Insuficiența 
personalului calificat

• Lipsa tinerilor specialiști 
calificați

• Cota redusă a 
personalului cu 
competențe avansate

• Îmbătrînirea personalului

• Optimizări de resurse și 
personal

• Lipsa personalului I.T.I

4. Asigurarea insuficientă 
cu echipament și 

tehnologii

• Necorespunderea 
echipamentului existent 
cu evoluția tehnologică

• Lipsa spațiilor moderne

• Dotare insuficientă

5. Insuficiența implicării 
autorităților în activitatea 

bibliotecilor

• Cadrul legal depășit

• Neimplicarea 
administrației centrale în 
dezvoltarea bibliotecilor 
universitare

 Formula de calcul a salariului racordată la salariu mediu pe economie; 

 Sistem de perfecționare a personalului; 

 Personal calificat și motivat; 

 Profesiuni diversificate în bibliotecă; 

5) Parteneriate eficiente și  dezvoltate 

 Implicații în proiecte locale și internaționale; 

 Parteneriate instituționale, locale și internaționale. 

6) Management performant (inovativ) 

 Management flexibil; 

 Structură funcțională modernizată; 

 Bibliotecă bazată pe creativitate și inovare; 

 Cadru de reglementare  actualizat/aprobat. 

§ 3. Obstacole în dezvoltarea bibliotecii 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Insuficiența resurselor financiare

•Instabilitate economică

•Achiziții reduse de resurse

•Salarii indecente/neadecvate

2. Interesul diminuat față de 
bibliotecă

•Afluxul utilizatorilor

•Subaprecierea bibliotecii

•Interes scăzut față de 
lectură/bibliotecă
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§ 4. Direcții strategice 

Prioritatea I. Biblioteca universitară – sursă de informație autentică 
Obiectiv 1.  Asigurarea serviciilor de calitate conform necesităților utilizatorilor. 

Obiectiv 2.  Formarea tuturor categoriilor de utilizatori în domeniul Culturii Informației. 

 

Prioritatea II. Promovarea imaginii și serviciilor Bibliotecii Tehnico-științifice UTM 
Obiectiv 1. Realizarea unui program anual de promovare a Bibliotecii. 

Obiectiv 2. Rebranding-ul BTȘ UTM. 

Obiectiv 3. Implicarea anuală în Campanii de Advocacy. 

 

Prioritatea III. Asigurarea unui management de calitate 
Obiectiv 1. Actualizarea și implementarea cadrului de reglementare a bibliotecii 

conform actelor legislative și normative relevante. 

Obiectiv 2. Modelarea structurii funcționale până în anul 2018. 

Obiectiv 3. Creșterea bugetului cu min. 10% anual pentru dezvoltarea și diversificarea 

resurselor informaționale. 

Obiectiv 4. Participarea în proiecte comune la nivel instituțional, național și 

internațional. 

Obiectiv 5. Stimularea bazată pe performanță a personalului de bibliotecă. 

 

Prioritatea IV. Crearea unui mediu atractiv pentru comunitate 
Obiectiv 1. Asigurarea unui spațiu virtual în pas cu tehnologiile moderne până la finele 

anului 2020. 

Obiectiv 2. Crearea zonelor noi de lucru și agrement pentru utilizatori. Dotarea cu 

minimum 50% mobilier adecvat necesităților utilizatorilor. 

Obiectiv 3. Dotarea cu echipament modern cu 20% anual până în anul 2020. 
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CAPITOLUL  III: Implementarea strategiei 2018-2020 

§ 1. Planul de acțiuni 2018 - 2020 

Nr. 

Prioritatea 1: Biblioteca universitară – sursă de informație autentică 

Obiectiv 1: Asigurarea serviciilor de calitate conform necesităților utilizatorilor, până în 2020. 

Activitate Perioada de realizare Responsabil Parteneri 

1.  
Studiu anual cu privire la identificarea 

necesităților utilizatorilor 
2018-2020 

Director adjunct, șef oficiu 

metodic 

Senatul Studențesc,  

Direcția Management Academic și 

Asigurarea Calității 

2.  Dezvoltarea colecției electronice  2018-2020 
Director, șef oficiu Resurse 

Electronice, șefi de biblioteci filiale 

Direcția Tehnologiei Informației și 

Comunicațiilor UTM 

3.  
Diseminarea selectivă a informației. Livrarea 

electronică de documente   
2018-2020 

Director, șef oficiu Resurse 

Electronice, șefi de biblioteci filiale 

Direcția Tehnologiei Informației și 

Comunicațiilor UTM 

4.  Dezvoltarea catalogului partajat 2018-2020 
Director, șef serviciu Dezvoltarea 

Colecțiilor. Catalogare. Indexare 
Bibliotecile universitare 

5.  
Dezvoltarea și Interconectarea repozitoriilor 

instituționale 
2018-2020 

Director, șef oficiu Resurse 

Electronice 

Bibliotecile universitare, Direcția 

Investigații Științifice UTM 

6.  
Implementarea împrumutului de carte 

automatizat (modulul Circulație) 
2019-2020 

Director, șef oficiu Resurse 

Electronice 

Bibliotecile universitare, Direcția 

Investigații Științifice UTM 
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 Obiectiv 2: Formarea tuturor categoriilor de utilizatori în domeniul Culturii Informației 

 Activitate Perioada de realizare Responsabil Parteneri 

7.  
Actualizarea  anuală a programului de inițiere în 

spațiile și serviciile bibliotecii pentru noi utilizatori 
2018 - 2020 

Consiliu de Administrație al 

bibliotecii 
Decanatele Facultăților 

8.  
Formare de formatori cu privire la predarea 

„Cultura Informației” 
2018, 2020 

Director, șef oficiu Asistență 

Metodologică de specialitate 
Bibliotecile Universitare 

9.  
Elaborarea manualului practic „Cultura 

Informației” 
2018 

Director, șef oficiu Asistență 

Metodologică de specialitate, șef 

serviciu  Bibliografie. 

Documentare Științifică 

Bibliotecile Universitare 

10.  

Formarea utilizatorilor în domeniul  „Culturii 

Informației ” (prelegeri, ore practice, consultații, 

excursii etc.) 

2018 - 2020 
Director, șef secție Bibliografie. 

Documentare Științifică, șef  

Decanatele, departamentele, catedrele 

universitare, senatul studențesc 

11.  
Informarea a cadrelor didactice și cercetătorilor 

cu privire la serviciile și produsele bibliotecii 
2018 - 2020 

Șefele secțiilor, oficiilor și 

Bibliotecilor Filiale la facultăți 

Catedrele/departamentele, Centrele 

Științifice, Școlile Doctorale, 

Laboratoarele de cercetare 

12.  
Implementarea programelor speciale de ”Cultura 

Informației” pentru cadre didactice și cercetători 
2018 -2020 

Director adjunct, șef secție 

Bibliografie. Documentare 

Științifică, șef oficiu Resurse 

Electronice 

Catedrele/departamentele, Centrele 

Științifice, Școlile Doctorale, 

Laboratoarele de cercetare 



14 

 

 

  

Nr. 

Prioritatea 2. Promovarea imaginii si serviciilor Bibliotecii Tehnico-științifice UTM 

Obiectiv 1: Realizarea unui program anual de promovare a bibliotecii 

Activitate Perioada de realizare Responsabil Parteneri 

13. Actualizarea setului de materiale promoționale 2018 – 2020 

Director-adjunct, Șefele secțiilor, 

oficiilor și Bibliotecilor Filiale la 

facultăți 

Serviciul Relații cu Publicul și 

Promovarea Imaginii UTM 

14. 
Plasarea mesajelor publicitare pe panouri 

publicitare și alte canale de comunicare 
2018 -2020 

Director-adjunct, Șefele secțiilor, 

oficiilor și Bibliotecilor Filiale la 

facultăți 

Serviciul Relații cu Publicul și 

Promovarea Imaginii UTM 

15. Inaugurarea zilei bibliotecii universitare 2018 
Director 

Director-adjunct 

Decanatele, departamentele, 

catedrele universitare, senatul 

studențesc 

16. 
Scrierea și transmiterea mesajelor de felicitare cu 

ziua de naștere utilizatorilor activi 
2018 – 2020 

Director-adjunct, Șefele secțiilor, 

oficiilor și Bibliotecilor Filiale la 

facultăți 

Decanatele, departamentele, 

catedrele universitare 

17. Ziua Biblioteii la departamente/catedre 2018 – 2020 
Șefele Bibliotecilor Filiale la 

facultăți 
Decanate,  departamente/catedre 

18. 
Organizarea concursului anual ”Cel mai activ 

utilizator al anului” 
2018 – 2020 

Consiliul de administrație al 

bibliotecii 

Senatul studențesc, 

Decanatele 
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Nr. Prioritatea 3. Asigurarea unui management de calitate 

 Obiectiv 2: Rebranding-ul BTȘ UTM 

 Activitate Perioada de realizare Responsabil Parteneri 

19. 
Elaborarea și actualizarea elementelor de 

identitate instituțională 
2018 

Consiliul de administrație al 

bibliotecii 
Senatul studențesc 

20. 
Informarea privind rebranding-ul pe toate canalele 

de comunicare 
2018 

Director-adjunct, Șefele secțiilor, 

oficiilor și Bibliotecilor Filiale la 

facultăți 

Serviciul Relații cu Publicul și 

Promovarea Imaginii UTM 

21. 
Dezvoltarea site-ului bibliotecii și obținerea unei 

vizibilități mai bune pe site-ul Universității 
2018 -2020 

Director, 

 șef oficiu Resurse Electronice 

Direcția Tehnologiei Informației și 

Comunicațiilor UTM 

22. 
Îmbunătățirea culturii instituționale prin 

introducerea de noi tradiții 
2019 

Consiliul de administrație al 

bibliotecii 
Sindicatul colaboratori UTM 

 Obiectiv 3: Implicarea anuală în Campanii de Advocacy pentru comunitate 

 Activitate Perioada de realizare Responsabil Parteneri 

23. 
Participarea la campanii naționale și internaționale 

de advocacy pentru susținerea ODD 
2018 – 2020 Consiliul de administrație Alte biblioteci 

24. 
Organizarea challenge-ului  viral „Suntem conectați 

la carte”  
2018  Consiliul de administrație 

Senatul Studențesc, 

Filiala BEST UTM 

25. 
Elaborarea și plasarea pe Youtube a filmului despre 

bibliotecă 
2019 Consiliul de administrație 

Direcția Tehnologiei Informației și 

Comunicațiilor UTM 

26. Diversificarea activităților outdoor 2019 – 2020 Consiliul de administrație 
Administrația Universității, 

dacanatele 
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Obiectiv 1: Actualizarea și implementarea cadrului de reglementare al bibliotecii conform actelor legislative și normative relevante 

Activitate 
Perioada de 

realizare 
Responsabil Parteneri 

27. 
Monitorizarea/documentarea privind actele de 
reglementare naționale și internaționale 

2018-2020 
Director, șef oficiu Asistență 
Metodologică de specialitate 

- 

28. 
Participarea la discuții publice și elaborarea de 
propuneri cu privire la legislația din domeniu 

2018-2020 
Director, director-adjunct, șef oficiu 
Asistență Metodologică de specialitate 

- 

29. 
Participarea în cadrul grupurilor de lucru la nivel 
național în elaborarea actelor de reglementare 

2018-2020 Director 
Consiliul Bibliotecilor din Învățământ, 
Asociația Bibliotecarilor din RM 

30. 
Adaptarea actelor de reglementare în concordanță 

cu cadrul internațional de reglementare 
2018-2020 

Director, șef oficiu Asistență 

Metodologică de specialitate 
Consiliul Bibliotecilor din Învățământ 

31. 

Redactarea Regulamentului de funcționare a 
Bibliotecii Tehnico-științifice UTM conform noii 
Legi cu privire la biblioteci (2017). Aprobarea la 
Senat. 

2018 Director, Consiliul de administrație 
Direcția Management Academic și 
Asigurarea Calității, Juristul  

32. 

Redactarea Regulamentului intern al Bibliotecii 
Tehnico-științifice UTM; Regulamentului pentru 
Utilizatorii BTȘ UTM; Regulamentului-cadru de 

organizare și funcționare a  bibliotecii filiale de 
facultate conform noii Legi cu privire la biblioteci 
(2017). Aprobarea la Senat. 

2018 
Director, șef oficiu Asistență 
Metodologică de specialitate, Consiliul 
de administrație 

Direcția Management Academic și 

Asigurarea Calității, Juristul 

33. Redactarea fișelor de post ale angajaților Bibliotecii 2018 

Director, șef oficiu Asistență 

Metodologică de specialitate,sefii de 
servicii 

Direcția Managementul resurselor, 

Direcția Management Academic și 
Asigurarea Calității, juristul 

34. Elaborarea politicii de dezvoltare a colecțiilor 2018 

Director-adjunct, șef serviciu 
Dezvoltarea Colecțiilor.Catalogare. 
Indexare, șef oficiu Asistență 
Metodologică  

Bibliotecile universitare 
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 Obiectiv 2: Modelarea structurii funcționale până la finele anului 2018. 

 Activitate Perioada de realizare Responsabil Parteneri 

35. 
Studierea experienței la nivel național și 

internațional  
2018 Consiliul de Administrație Bibliotecile universitare 

36. 
Analiza situației în bibliotecă, în legătură cu 

revizuirea structurii 
2018 Consiliul de Administrație 

Administrația UTM, Direcția 

Managementul Resurselor 

37. 
Optimizarea structurii organizaționale. Modelarea 

organigramei noi 
2018 Consiliul de Administrație 

Administrația UTM, Direcția 

Managementul Resurselor, Juristul 

38. 
Operarea schimbărilor în statele de personal al  

bibliotecii 
2018 Director 

Administrația UTM, Direcția 

Managementul Resurselor, Juristul 

39. 
Evaluarea structurii organizaționale la modificările 

introduse 
2018 Consiliul de Administrare 

Administrația UTM, Direcția 

Managementul Resurselor 

 Obiectiv 3: Creșterea bugetului cu min. 15% anual pentru dezvoltarea și diversificarea resurselor de bibliotecă 

 Activitate Perioada de realizare Responsabil Parteneri 

40. Analiza cererii cu privire la resursele informaționale 2018-2020 

Consiliul de Administrare,  serviciu 

Dezvoltarea colecțiilor, bibliotecile 

filiale, serviciile deținătoare de 

colecții 

Catedrele/Departamentele, 

Utilizatorii bibliotecii 

41. 
Diagnosticarea colecțiilor conform curriculei 

universitare 
2018-2020 

Consiliul de Administrație,  șefa 

secției Dezvoltarea colecțiilor, șefii 

bibliotecilor filiale, serviciilor 

deținătoare de colecții 

Catedrele/Departamentele, 

Cadrele didactice 

42. Prospectarea pieței/ ofertelor editoriale și 2018-2020 
Consiliul de Administrare,  secția 

Dezvoltarea colecțiilor, bibliotecile 
Editurile, Distribuitorii 
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elaborarea bugetului filiale, serviciile deținătoare de 

colecții 

43. 
Elaborarea cererii pentru colecții de bibliotecă în 

concordanță cu curricula universitară 
2018-2020 

Consiliul de Administrare,  serviciul 

Dezvoltarea colecțiilor, bibliotecile 

filiale, serviciile deținătoare de 

colecții 

Catedrele/Departamentele, 

Utilizatorii bibliotecii 

44. 
Identificarea surselor de finanțare suplimentare 

pentru dezvoltarea colecțiilor.  
2018-2020 Consiliul de Administrare 

Prorector pentru probleme financiare 

și relații externe 

45. 

Introducerea serviciilor contra plată. Elaborarea și 

aprobarea Regulamentului de prestare a serviciilor 

contra plată de către BTȘ UTM la Senatul UTM 

2018 Director, Consiliul de Administrare 
Administrația UTM, Direcția 

Managementul Resurselor, Juristul 

46. Organizarea activităților de fund-raising 2018- 2020 
Director adjunct, Consiliul de 

Administrare 
Edituri, Mediul de Afaceri 

 Obiectiv 4. Participarea în proiecte comune la nivel instituțional, național și internațional 

47. Proiecte instituționale UTM 2018-2020 Director, Consiliul de Administrare 
Administrația UTM, Direcția 

investigații științifice 

48. 

Implementarea obiectivelor Proiectului 

„Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare 

din Moldova” CPEA-2015/10014 pentru anul 2018 

2018-2019 Director, grup de lucru 
Parteneri de proiect,  

Administrația UTM 

49. 

Acordarea asistenței metodologice în calitate de 
Centrul Metodologic de specialitate pentru 
bibliotecile instituțiilor de învățământ profesional 
tehnic postsecundar şi postsecundar nonterțiar de 
profil tehnic 

2018-2020 

Director adjunct, șef oficiu 

Asistență Metodologică de 

specialitate 

Instituții de învățământ de profil 

tehnic 

50. 
Încheierea/prelungirea acordurilor de colaborare 

cu biblioteci universitare din țară şi străinătate 
2018-2020 Director adjunct 

Biblioteci partenere de schimb 

interbibliotecar 
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 Obiectiv 5. Stimularea bazată pe performanță a personalului de bibliotecă 

 Activitate Perioada de realizare Responsabil Parteneri 

51. Identificarea metodelor de stimulare a personalului  2018-2020 Director 
Administrația UTM, Direcția 

Managementul Resurselor  

52. 
Elaborarea metodologiei  de evaluare a 

performanței personalului 
2018 

Consiliul de Administrare, Director, 

șef oficiu Asistența Metodologică 

de specialitate 

Administrația UTM, Direcția 

Managementul Resurselor  

53. Evaluarea anuală a performanței personalului  2018-2020 Consiliul de Administrare 
Direcția Management Academic și 

Asigurarea Calității 

54. 
Organizarea anuală a unui  eveniment de 

recunoaștere a meritelor bibliotecarilor  
2018- 2020 Director, director adjunct 

Administrația UTM, Sindicatul 

colaboratori UTM 
 

Nr. 

Prioritatea 4. Crearea unui mediu atractiv pentru comunitate 

Obiectiv  1. Asigurarea unui  spațiu virtual în pas cu tehnologiile moderne până la finele anului 2020. 

Activitate Perioada de realizare Responsabil Parteneri 

55. Sporirea eficacității web-site-ului bibliotecii 2018-2018 
Director, șef oficiu Resurse 
Electronice 

Direcția Tehnologiei Informației și 
Comunicațiilor UTM 

56. 
Adaptarea serviciilor electronice pentru utilizare 
pe diverse dispozitive 

2019-2020 
Director, șef oficiu Resurse 
Electronice 

Direcția Tehnologiei Informației și 
Comunicațiilor UTM 

57. 
Transpunerea serviciilor tradiționale  în format 
electronic 

2019-2020 
Director, șef oficiu Resurse 
Electronice 

Direcția Tehnologiei Informației și 
Comunicațiilor UTM 

58. 
Lansarea unui serviciu live de consultanță 
informațională 

2019 
Director, șef oficiu Resurse 
Electronice 

Direcția Tehnologiei Informației și 
Comunicațiilor UTM 

Obiectiv 2: Crearea zonelor noi de lucru și agrement pentru utilizatori. Dotarea cu minimum 50% mobilier adecvat necesităților. 
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 Activitate Perioada de realizare Responsabil Parteneri 

59. 
 Studierea tendințelor internaționale de creare a 

zonelor de lucru în bibliotecă 
2018 Director, Consiliul de Administrație 

Departamentul Design Industrial și 

de Produs 

60. 

Cartarea zonelor de lucru (inclusiv mobilier 

necesar) pentru utilizatori conform viziunii 

acestora 

2018 Director, Consiliul de Administrație 
Departamentul Design Industrial și 

de Produs 

61. 
Elaborarea design-ului spațiilor/zonelor de lucru și 

a mobilierului 
2018 

Director adjunct, Consiliul de 

Administrație 

Departamentul Design Industrial și 

de Produs (studenți, masteranzi) 

62. 

Coordonarea proiectului de modernizare a 

spațiilor Bibliotecii cu Administrația universității. 

Identificarea surselor de finanțare. 

2018 Director 
Consiliul de Dezvoltare Instituțională 

UTM 

63. Reamenajarea spațiilor 2018-2020 Director adjunct 
Departamentul Design Industrial și 

de Produs (studenți, masteranzi) 

 Obiectiv 3: Dotarea cu echipament modern cu 20% anual până în anul 2020. 

 Activitate Perioada de realizare Responsabil Parteneri 

64. 

Analiza necesităților de dotare cu tehnică și 

echipament modern în conformitate cu 

necesitățile infrastructurii informaționale și a 

utilizatorilor 

2018 
Director, Consiliul de Administrație, 

șef oficiu Resurse Electronice 

Direcția Tehnologiei Informației și 

Comunicațiilor UTM 

65. 
Estimarea costului pentru echipamentul necesar, 

inclusiv mobilier  
2018 Director, Consiliul de Administrație 

Departamentul Design Industrial și 

de Produs (studenți, masteranzi) 

66. 
Identificarea surselor de finanțare și a 

potențialelor donații de  echipament modern 
2018 Director, Consiliul de Administrație 

Bibliotecile Universitare, 

Administrator platformă 

crowdfunding (Guvern24) 
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67. Amenajarea spațiilor cu echipament adecvat 2018-2020 Director adjunct 
Direcția Tehnologiei Informației și 

Comunicațiilor UTM 
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§ 2. Planul de acțiuni 2018 

Prioritatea 1. Biblioteca  universitară – sursă de informație autentică 

Obiectiv 1: Asigurarea serviciilor de calitate conform necesităților utilizatorilor 

Nr. 

d/o 
Acțiunile Rezultat așteptat Perioada 

Resurse 

necesare 
Responsabili Parteneri 

1. 

Realizarea studiului anual cu privire 

la identificarea necesităților 

utilizatorilor 

Min. 300 de 

respondenți 

Trimestrul  

I- IV 

Umane, 

Tehnice 

Director adjunct, Consiliul de 

Administrație 

Catedrele/Departamentele, 

Utilizatorii bibliotecii 

2. Dezvoltarea colecției electronice 

100 publicații UTM, 20 

cărți scanate, adăugate 

colecției 

Trimestrul 

 I- IV 

Umane, 

Tehnice, 

Software 

șef oficiu Resurse Electronice 

Editura „Tehnica-UTM”, 

Direcția Tehnologiei 

Informației și Comunicațiilor  

3. Diseminarea selectivă a informației 
Pentru toți șefii de 

departamente/catedre 
Trim. II, IV 

Umane, 

Tehnice 

Serviciul Bibliografie. 

Documentare științifică,  

oficiul Resurse Electronice 

Bibliotecile din SNB, 

parteneri străini 

4. Dezvoltarea catalogului partajat 

înregistrări bibliografice: 

1300 titluri noi, 3500 

u.m retrospectiv 

Trimestrul 

 I- IV 

Umane, 

Tehnice, 

Software 

Serviciul Dezvoltarea 

Colecțiilor. Catalogare. 

Indexare, Oficiul Resurse 

Electronice 

Bibliotecile partenere 

5. 
Dezvoltarea repozitoriului 

instituțional 

Min. 100 documente 

înregistrate 
Trim I-IV 

Umane, 

Tehnice, 

Software 

Director adjunct, Oficiul 

Resurse Electronice 

Direcția Investigații 

Științifice, cadrele didactice, 

Editura „Tehnica-UTM” 

Obiectiv 2: Formarea tuturor categoriilor de utilizatori în domeniul Culturii Informației 

6. 
Actualizarea programului de inițiere 

în spațiile și serviciile bibliotecii 
Program actualizat Trim. I Umane 

Director,  

Grupul de lucru 
Decanatele Facultăților 
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pentru noi utilizatori 

7. 
Elaborarea manualului practic 

„Cultura Informației” 
Manual elaborat Trim. I Umane 

Director,  

Grup de lucru 
Biblioteci Universitare 

8. 
Formarea utilizatorilor în domeniul  

„Culturii Informației ” (prelegeri, ore 

practice, consultații, excursii etc.) 

 

1500 utilizatori instruiți 
Trim. I -IV Umane 

Director, șef serviciu 

Bibliografie. Documentare 

științifică,  

șef oficiu Resurse Electronice 

Decanatele, departamentele, 

catedrele universitare, 

senatul studențesc 

9. 

Informarea cadrelor didactice și 

cercetătorilor cu privire la serviciile 

și produsele bibliotecii 

350 de utilizatori 

informați 

Trimestrul 

 I- IV 

Umane, 

Tehnice 

Șefele serviciilor, oficiilor și 

Bibliotecilor Filiale la facultăți 

Catedrele/departamentele, 

Centrele Științifice, Școlile 

Doctorale, Centrele de 

cercetare științifică 

10. 
Implementarea programelor 

speciale de ”Cultura Informației” 
pentru cadre didactice și cercetători 

Program elaborat; 

Min. 200 de cadre 
didactice și cercetători 
instruiți 

Trim. I-IV Umane 
Director,  

Grup de lucru 

Catedrele/departamentele, 
Centrele Științifice, Școlile 

Doctorale, Centrele de 
cercetare științifică 

 

Prioritatea 2. Promovarea imaginii si serviciilor Bibliotecii 

Obiectiv 1: Realizarea unui program anual de promovare a bibliotecii  

Nr. 

d/o 
Acțiunile Rezultat așteptat Perioada 

Resurse 

necesare 
Responsabili Parteneri 

11. 
Actualizarea setului de materiale 
promoționale 

Ghidul utilizatorului 
actualizat, 

7 Banere  

Trimestrul I 
Umane, 

Financiare  

Director adjunct, Consiliul de 

Administrație 

Serviciul Relații cu Publicul și 

Promovarea Imaginii 

12. 
Plasarea mesajelor publicitare pe 
panouri publicitare și alte canale de 
comunicare 

Min. 40 materiale 
informaționale 
publicate pe 

Trimestrul 

 I- IV 

Umane, 

Financiare, 
Tehnice  

Director, Consiliul de 
Administrație 

Serviciul Relații cu Publicul și 
Promovarea Imaginii 
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platformele media și 
online 

13. 

Inaugurarea Zilei Bibliotecii 

universitare în cadrul programului 

Primăvara Cărților la UTM 

Min. 100 participanți 
Trimestrul 

 II 
Umane 

Director, Consiliul de 

Administrație 

Decanatele, departamentele, 

catedrele universitare, 

senatul studențesc 

14. 

Scrierea și transmiterea mesajelor 

de felicitare cu ziua de naștere a 

profesorilor 

Min. 30 de mesaje de 

felicitare transmise 

publicului loial  

Trimestrul 

 I- IV 
Umane 

Șefele serviciilor, oficiilor și 

Bibliotecilor Filiale la facultăți 

Decanatele, departamentele, 

catedrele universitare 

15. 
Ziua Bibliotecii la 

departamente/catedre 

Min. 15 ședințe de 

informare realizate 

Trimestrul 

 I- IV 

Umane, 

Materiale 

tipărite de 

instruire 

Șefele Bibliotecilor Filiale la 

facultăți 

Decanatele, departamentele, 

catedrele 

16. 
Organizarea concursului anual ”Cel 

mai activ utilizator al anului” 

Top 20 de utilizatori 

recunoscuți, 

4 categorii de 

nominalizare 

Trimestrul 

 IV 

Umane, 

Materiale 

tipărite – 

diplome, 

cadouri 

Consiliul de administrare al 

bibliotecii 

Senatul studențesc 

Decanatele 

Sindicatele 

Obiectiv 2: Rebranding-ul bibliotecii  

17. 

Elaborarea și actualizarea 

elementelor de identitate 

instituțională 

Logo actualizat, 

Slogan definit, 

Valorile instituționale, 

Antetul actualizat 

Trimestrul 

 II 

Umane, 

Materiale 

tipărite  

Consiliul de administrare al 

bibliotecii 
Senatul studențesc 

18. 

Dezvoltarea site-ului bibliotecii și 

obținerea unei vizibilități mai bune 

pe site-ul universității 

Site funcțional; 

Prezența pe home-

page-ul universității; 

Trimestrul 

 I- IV 

Umane, 

Tehnice 

Director, șef oficiu Resurse 

Electronice 

Direcția Tehnologiei 

Informației și Comunicațiilor 

UTM 
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Obiectiv 3: Implicarea anuală în  campanii de advocacy pentru comunitate 

19. 

Participarea la campanii naționale 

și internaționale de advocacy 

pentru susținerea ODD 

Prezența activă la min. 

6 campanii naționale 

Trimestrul 

 I- IV 
Umane Consiliul de administrare 

Asociația Bibliotecarilor din 

RM, biblioteci 

20. 
Organizarea challenge-ului viral 

„Suntem conectați la Carte” 

1 activitate de 

sensibilizare; 

Min. 50 de utilizatori 

implicați 

Mai 
Umane, 

Mass media 
Consiliul de administrare 

Senatul Studențesc,  

filiala BEST UTM 

Prioritatea III. Asigurarea unui management de calitate 

Obiectivul 1. Actualizarea şi implementarea cadrului de reglementare al bibliotecii conform actelor legislative şi normative relevante 

Nr. 

d/o 
Acțiunile Rezultat aşteptat Perioada 

Resurse 

necesare 
Responsabili Parteneri 

21. 

Monitorizarea/documentarea 

privind actele de reglementare 

naționale și internaționale 

Lista de documente 

regulamentare 

naționale și 

internaționale  

Trimestrul 

 I- IV 
Umane 

Director, director adjunct, 

oficiul Asistența 

Metodologică de 

Specialitate 

 

 

22. 
Organizarea unui atelier de lucru cu 

privire la managementul de calitate 

1 atelier organizat; 

Min. 15 de bibliotecari 

universitari implicați; 

Trimestrul 

III 

Umane 

 
Director 

Alte biblioteci, Partenerii 

proiectului 

23. 

Redactarea Regulamentului de 

funcționare a Bibliotecii Tehnico-

științifice UTM. Aprobarea la Senat. 

Regulament de 

funcționare a bibliotecii 

aprobat 

Trimestrul I  Umane 
Director, Grup de lucru, 

Consiliul de Administrare 

Direcția Management 

Academic și Asigurarea 

Calității, Juristul  

24. 
Redactarea Regulamentului intern 

al Bibliotecii Tehnico-științifice 

3 regulamente 

redactate, aprobate la 
Trimestrul I Umane 

Grup de lucru 

Consiliul de Administrare 

Direcția Management 

Academic și Asigurarea 
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UTM; Regulamentului pentru 

Utilizatorii BTȘ UTM; 

Regulamentului-cadru de 

organizare și funcționare a  

bibliotecii filiale de facultate. 

Aprobarea la Senat. 

Senatul UTM Calității, Juristul 

25. 
Redactarea fișelor de post ale 

angajaților Bibliotecii 

42 de fișe de post 

redactate 

Trimestrul 

 II 
umane 

Director adjunct, Consiliul 

de Administrație, angajații 

Bibliotecii 

Direcția Managementul 

Resurselor, Direcția 

Management Academic și 

Asigurarea Calității, Juristul 

Obiectivul 2. Modelarea structurii funcționale  

26. 
Studierea experienței la nivel 

național și internațional 

Document de analiză a 

experienței naționale și 

internaționale 

Trimestrul 

 I 
Umane Grup de lucru Alte biblioteci 

27. 
Analiza situației în bibliotecă, în 

legătură cu revizuirea structurii 
 

Trimestrul 

 I 
Umane 

Director, Consiliul de 

Administrație 

Administrația UTM, Direcția 

Managementul Resurselor 

28. 

Optimizarea structurii 

organizaționale. Modelarea 

organigramei noi 

Demers cu privire la 

noua structură inaintat, 

Organigrama elaborată 

Trimestrul 

I 
Umane 

Director, Consiliul de 

Administrație 

Administrația UTM, Direcția 

Managementul Resurselor, 

Juristul 

29. 
Operarea schimbărilor în statele de 

personal ale  bibliotecii 
State modificate 

Trimestrul 

I 
umane 

Director, Consiliul de 

Administrație 

Administrația UTM, Direcția 

Managementul Resurselor, 

Juristul 

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

30. 
Analiza cererii cu privire la 

resursele informaționale 

1 document de sinteză 

în baza analizei 

Trimestrul 

III 
umane Consiliul de Administrație 

Catedrele/Departamentele, 

Utilizatorii Bibliotecii 
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31. 
Diagnosticarea colecțiilor conform 

curriculei universitare 

9 Liste de achiziții 

necesare conform 

curriculei 

Trimestrul 

I-IV 
Umane 

Șefele Filialelor, Serviciilor 

deținătoare de colecții 

Catedrele/Departamentele, 

Utilizatorii Bibliotecii 

32. 
Prospectarea pieței/ ofertelor 

editoriale și elaborarea bugetului 

1 document de sinteză 

a ofertelor existente; 

buget elaborat 

Trimestrul 

I-III 
Umane 

Director, Consiliul de 

Administrație, serviciul 

Dezvoltarea Colecțiilor 

Editurile,  

Distribuitorii 

33. 

Elaborarea cererii pentru colecții 

de bibliotecă în concordanță cu 

curricula universitară 

1 Cerere de achiziții 

elaborată 

Trimestrul  

II- III 
Umane 

Director, Consiliul de 

Administrare, serviciul 

Dezvoltarea Colecțiilor 

Catedrele/Departamentele, 

Utilizatorii Bibliotecii, Direcția 

Gestionare, Economie și 

Finanțe 

34. 

Identificarea surselor de finanțare 

suplimentare pentru dezvoltarea 

colecțiilor 

Min. 1 sursă  
Trimestrul 

I-IV 
Umane 

Director, Consiliul de 

Administrare 

Prorector pentru probleme 

financiare și relații externe 

35. 

Introducerea serviciilor contra 

plată. Elaborarea și aprobarea 

Regulamentului de prestare a 

serviciilor contra plată de către BTȘ 

UTM la Senatul UTM 

Min. 5 servicii contra 

plată oferite 

Regulament aprobat 

Trimestrul 

IV 
Umane 

Director, Consiliul de 

Administrare 

Administrația UTM, Direcția 

Managementul Resurselor, 

Juristul 

Obiectiv 4. Participarea în proiecte comune la nivel instituțional, național și internațional  

36. 
Implicarea în proiecte instituționale 

UTM 

4 evenimente, 5 sinteze 

informative prezentate 

Trimestrul 

I-IV 
umane 

Director, Consiliul de 

Administrare 

Administrația UTM, Direcția 

Investigații Ștințifice 

37. 

Elaborarea și aprobarea la Senatul 

UTM a Strategiei de dezvoltare a 

BTȘ UTM 2018-2020 

1 Strategie aprobată 
Trimestrul 

II 
umane Director, grup de lucru 

Centrul Pro Comunitate, 

 SRL CONT-M ASIST, 

Partenerii din Proiectul CPEA, 

Administrația UTM 
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38. 

Acordarea asistenței metodologice 

în calitate de Centru Metodologic 

de specialitate pentru bibliotecile 

instituțiilor de învățământ 

profesional tehnic postsecundar şi 

postsecundar nonterțiar de profil 

tehnic 

45 rapoarte statistice 

recepționate, analizate, 

sintetizate; 

1 document de sinteză 

elaborat, prezentat 

Ministerului Educației 

Trimestrul 

I-IV 
umane 

Director adjunct, șef oficiu 

Asistență Metodologică de 

Specialitate 

Instituții de învățământ de 

profil tehnic 

Obiectiv 5. Stimularea bazată pe performanță a personalului de bibliotecă 

39. 

Elaborarea metodologiei  de 

evaluare și stimulare a 

performanței personalului 

Metodologia de 

evaluare și stimulare a 

performanței 

personalului - elaborată 

Trimestrul 

I-II 
Umane 

Director adjunct, șef oficiu 

Asistență Metodologică de 

Specialitate  

Administrația UTM, Direcția 

Managementul Resurselor 

40. 
Evaluarea anuală a performanței 

personalului 

Raport de evaluare a 

personalului 

Trimestrul 

IV 
Umane 

Director adjunct, șef oficiu 

Asistență Metodologică de 

Specialitate 

Administrația UTM, Direcția 

Managementul Resurselor 

41. Organizarea unei adunări festive 
1 Concurs organizat, 

4 angajați premiați 

Trimestrul 

IV 

Umane, 

Materiale 

(cadouri) 

Consiliul de administrare a 

bibliotecii 

Administrația UTM, Direcția 

Managementul Resurselor, 

Sindicatele 
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Prioritatea IV.  Crearea unui mediu atractiv pentru comunitate 

Obiectiv 1. Asigurarea unui  spațiu virtual în pas cu tehnologiile moderne. 

Nr. 

d/o 
Acțiunile Rezultat așteptat Perioada 

Resurse 

necesare 
Responsabili Parteneri 

42. 
Sporirea eficacității web-site-ului 

bibliotecii 
Min. 200 000 vizite 

Trimestrul 

I- IV 

Umane, 

Tehnice 

Director, șef oficiu Resurse 

Electronice 

Direcția Tehnologiei 

Informației și Comunicațiilor 

UTM 

43. 
Extinderea rețelei Wi-fi în toate 

spațiile Bibliotecii  

10 săli de lectură 

conectate 

Trimestrul 

III 

Umane, 

Tehnice 
Director 

Direcția Tehnologiei 

Informației și Comunicațiilor 

UTM 

Obiectiv 2. Crearea zonelor noi de lucru și agrement pentru utilizatori. Dotarea cu minimum 20% mobilier adecvat necesităților 

44. 

Studierea tendințelor naționale și  

internaționale de creare a zonelor 

de lucru 

1 notă informativă 

elaborată 
Trim. III Umane Director - 

45. 

Cartarea zonelor de lucru (inclusiv 

mobilier necesar)  pentru utilizatori 

conform viziunii acestora  

Min. 100 de utilizatori 

consultați,  

8 schițe de design al 

spațiilor bibliotecii 

Trim. III Umane Director 
Departamentul Design 

Industrial și de Produs 

46. 
Elaborarea design-ului 

spațiilor/zonelor de lucru 
1 proiect de design Trim. III 

Umane,  

Financiare 
Director 

Departamentul Design 

Industrial și de Produs 

47. 

Coordonarea proiectului de 

modernizare a spațiilor Bibliotecii 

cu Administrația universității. 

Identificarea surselor de finanțare 

1 demers aprobat Trim. III Umane Director Administrația UTM 

  



30 

 

 

Obiectiv 2: Dotarea cu echipament modern cu 20% anual până în anul 2020 

Nr. 

d/o 
Acțiunile Rezultat așteptat Perioada 

Resurse 

necesare 
Responsabili Parteneri 

48. 

Analiza necesităților de dotare cu 

tehnică și echipament modern în 

conformitate cu necesitățile 

infrastructurii informaționale și a 

utilizatorilor 

1 notă informativă Trim. IV Umane 
Director, șef oficiu Resurse 

Electronice 

Direcția Tehnologiei 

Informației și Comunicațiilor 

UTM 

49. 
Estimarea costului pentru 

echipamentul necesar 

Propuneri la bugetul 

instituției 
Trim. IV Umane 

Director, șef oficiu Resurse 

Electronice 

Direcția Tehnologiei 

Informației și Comunicațiilor 

UTM 

50. 

Identificarea surselor de finanțare 

și a potențialelor donații de 

echipament adecvat 

Minimum 2 surse 

identificate 
Trim. IV Umane Consiliul de Administrație Administrația UTM 
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Metodologia implementării Strategiei 

 

Monitorizarea și evaluarea sistematică a implementării Strategiei de dezvoltare a BTȘ 

UTM este o condiție obligatorie a realizării eficace și eficiente a obiectivelor strategice. 

Procesul se va desfășura anual, în conformitate cu periodizarea Strategiei. Vor fi folosite 

instrumentele manageriale: Planul anual de acțiuni, Raportul anual, rapoartele trimestriale  

de monitorizare și evaluare.  

Planul de acțiuni va fi structurat după cum urmează: 

 fiecare măsură, care a fost planificată pentru anul curent, va fi împărțită în mai 

multe acțiuni;  

 pentru fiecare acțiune se va specifica rezultatul aşteptat;  

 vor fi precizați indicatori pentru îndeplinirea acțiunii;  

 se va specifica compartimentul, din cadrul bibliotecii, care va fi responsabil de 

îndeplinirea acțiunii; 

 se va specifica timpul estimat pentru îndeplinirea acțiunii. 

Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei va fi efectuată de specialiștii bibliotecii, 

abilitați cu responsabilități concrete. Ei vor prezenta rapoarte trimestriale și anuale. În 

rapoarte se va preciza: 

 stadiul în care se află diversele acțiuni programate pentru perioada de raportare;  

 problemele identificate;  

 revizuirea acțiunilor, acolo unde este cazul;  

 timpul estimat până la îndeplinirea acțiunilor.  

Directorul bibliotecii va elabora Raportul anual de evaluare a implementării 

Strategiei, care va fi prezentat Administrației UTM, totodată fiind aprobat și Planul de 

acțiuni pentru anul următor. 

Pentru monitorizarea implementării Strategiei, vor fi utilizați următorii indicatori: 

 cantitativi: (ex. numărul de utilizatori noi; nr. de înregistrări în BD etc.); 

 calitativi: (ex. 75% din utilizatori sunt satisfăcuți de serviciul X; s-a majorat cu 30% 

nivelul de cunoștințe în CI; 30% din participanți și-au schimbat comportamentul de 

consum informațional etc.); 

 promovare: (ex. propuneri de pe agenda de advocacy promovate; numărul 

comunicatelor de presă difuzate; numărul de articole apărute în mass-media; 

numărul de postări pe pagina web şi alte rețele sociale etc.); 

 educare: (ex. numărul activităților de instruire desfăşurate pentru utilizatori; 

numărul de personal care au beneficiat de instruire profesională etc.); 
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 venituri: (ex. veniturile bibliotecii obținute din fundrising; veniturile bibliotecii 

obținute din prestarea serviciilor etc.); 

 comunicare: (ex. numărul vizitatorilor paginii web; numărul publicațiilor şi 

documentelor elaborate; numărul de evenimente organizate; numărul opiniilor 

exprimate de vizitatori pe diferite canale de comunicare (email, rețele de socializare, 

blogurilor etc.). 

Vor fi utilizate Instrumente de colectare a informației de la utilizatori: chestionarul; 

interviul individual; interviul în grup (focus grup); observația; examinarea reclamațiilor; 

analiza sugestiilor şi opiniilor utilizatorilor (condica de reclamații, boxe de idei, site etc.).  

Implementarea Strategiei se va realiza cu participarea tuturor subdiviziunilor 

bibliotecii, a personalului,  partenerilor,  utilizatorilor şi  altor factori interesați.  

În funcție de rezultatele evaluării şi monitorizării şi în raport cu modificările mediului 

de funcționare a bibliotecii, Strategia va putea fi revizuită. 
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Planul de monitorizare și evaluare a implementării strategiei  

Prioritatea 1. Biblioteca  universitară – sursă de informație autentică 

Obiectiv 1: Asigurarea serviciilor de calitate conform necesităților utilizatorilor 

Nr. Acțiunea Rezultat așteptat (Indicatori) Sursa de informare Perioada de evaluare Responsabil 

1. 
Realizarea studiului anual cu privire 

la identificarea necesităților 

utilizatorilor 

Minimum 300 de respondenți 

Lista necesităților utilizatorilor 

Planul de acțiuni 

Catalogul 

Raportul statistic 

Rezultatele studiului 

Tr. II, Tr. IV. Director  

2. Dezvoltarea colecției electronice 

Min. 120 publicații electronice 

plasate pe site 

4000 descărcări anual 

10000 accesări anual 

Raport de activitate 

Statistica de pe site 

Rezultate chestionar 

Tr. II, Tr. IV. Director  

3. Diseminarea selectivă a informației 

50 de utilizatori; 

Min. 200 liste/mesaje informative 

90% utilizatori satisfăcuți 

Rapoarte statistice Tr. II, Tr. IV. Director adjunct 

4. Dezvoltarea catalogului partajat 

4800 de înregistrări bibliografice 

(cca 1300 titluri noi, 3500 

retrospective) 

Relevanța catalogului 75% 

Catalogul 

Raportul statistic 
Tr. II, Tr. IV. Director adjunct 

5. 
Dezvoltarea repozitoriului 

instituțional 

Min. 100 documente înregistrate 

500 descărcări anual 

700 accesări anual 

Rapoartele statistice  Tr. IV. 
Șef oficiu Resurse 

Electronice 
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Obiectiv 2: Formarea și dezvoltarea tuturor categoriilor de utilizatori în domeniul culturii informației 

Nr. Acțiunea Rezultat așteptat (Indicatori) Sursa de informare Perioada de evaluare Responsabil 

6. 

Actualizarea anuală a programului 

de inițiere în spațiile și serviciile 

bibliotecii pentru noi utilizatori 

Program actualizat 

1200 de persoane instruite 

Durata lecției 1 oră 

75% utilizatori satisfăcuți 

Rapoarte statistice 

Listele studenților 

Rezultatele sondajului 

Programul  

Tr. I-IV 
Șef serviciu Bibliografie. 

Documentare științifică 

7. 
Elaborarea manualului practic 

„Cultura Informației” 
1 manual elaborat manualul Tr. IV 

Șef oficiu Asistența 

Metodologică de 

Specialitate 

8. 

Formarea utilizatorilor în domeniul  

„Culturii Informației ” (prelegeri, 

ore practice, consultații, excursii 

etc.) 

800 utilizatori instruiți 

Min 70% de informație asimilată 

Rapoarte 

Listele participanților 

 

Tr. III Director adjunct 

9. 

Informarea cadrelor didactice și 

cercetătorilor cu privire la serviciile 

și produsele bibliotecii 

Min. 350 de  cadre didactice și 

cercetători informați 

 

Rapoarte  

Listele participanților 
Tr. II-IV Director 

10. 

Implementarea programelor 

speciale de ”Cultura Informației” 

pentru cadre didactice și 

cercetători 

Program aprobat 

Min. 200 de cadre didactice și 

cercetători instruiți 

 

Programele 

Listele participanților 
Tr. I-IV Consilil de Administrație 
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Prioritatea 2.  Promovarea imaginii si serviciilor bibliotecii 

Obiectiv 1:  Realizarea unui program anual de promovare a bibliotecii 

Nr.  Acțiunea Rezultat așteptat (Indicatori) Sursa de informare 
Perioada de 

evaluare 
Responsabil 

11. Actualizarea setului de materiale promoționale 
Ghidul utilizatorului actualizat 

7 banere  

Ghidul 

Banerele 
Tr. IV Director  

12. 
Plasarea mesajelor publicitare pe panouri 

publicitare și alte canale de comunicare 

Min. 40 materiale promoționale 

publicate pe platforme media și 

online 

 Min 20 pe site-ul bibliotecii 

Min. 100 - pe rețele de socializare 

2 articole în ziare 

Min 2000 vizualizări pe rețele de 

socializare 

Pagina web 

Statistica de pe rețelele 

de socializareZiarul 

universitar 

Tr. I-IV Director adjunct 

13. 
Inaugurarea Zilei Bibliotecii universitare în 

cadrul programului Primăvara Cărților la UTM 
Min. 100 participanți 

E-mail 

Fotografii, postări 
Tr. II,  Director adjunct 

14. 
Scrierea și transmiterea mesajelor de felicitare 

cu ziua de naștere a profesorilor 

Min 30 de mesaje de felicitare 

transmise profesorilor 

E-mail 

Lista persoanelor 
Tr. I-IV 

Consiliul de 

Administrație 
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15. Ziua Bibliotecii la departamente/catedre 
Min. 15 ședințe de informare 

realizate 

Procese verbale a 

catedrei 

Rapoarte de activitate 

Feed-back scris 

Tr. II, Tr. IV Director  

16. 
Organizarea concursului anual ”Cel mai activ 

utilizator al anului” 

Top 20 de utilizatori recunoscuți 

4 categorii de nominalizare 

Un eveniment festiv organizat 

Min. 60 participanți la eveniment 

Regulamentul 

concursului 

Proces verbal 

Feed – back scris 

Tr. IV Director 

Obiectiv 2: Rebranding-ul bibliotecii 

Nr.  Acțiunea Rezultat așteptat (Indicatori) Sursa de informare 
Perioada de 

evaluare 
Responsabil 

17. 
Elaborarea și actualizarea elementelor de 

identitate instituțională 

Logo actualizat 

Slogan definit 

Antetul actualizat 

Valorile difinite 

Min 80 persoane consultate 

Materialele elaborate 

Rezultatele studiului 
Tr. III 

Director 

Director adjunct 

18. 

Dezvoltarea site-ului bibliotecii și obținerea 

unei vizibilități mai bune pe site-urile 

universității 

Site funcțional 

Prezența pe home – page -ul 

universității; 

Nr. de vizitatori majorat cu 20% 

Nr. de vizualizări majorat cu 25% 

Site-ul 

Statistica web 
Tr. I- Tr. IV Director adjunct 
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Obiectiv 3: Implicarea anuală în campanii de advocacy pentru comunitate 

Nr.  Acțiunea Rezultat așteptat (Indicatori) Sursa de informare 
Perioada de 

evaluare 
Responsabil 

19. 

Participarea la campanii naționale și 

internaționale de advocacy pentru susținerea 

ODD 

Prezența activă la min. 3  campanii 

naționale;    

Prezența activă la min. 3 campanii 

internaționale. 

Min. 700 de persoane participante 

Programul activităților 

Avizele 

Paginile din social – 

media 

Materiale foto și video 

Tr. II, Tr. IV Director 

20. 
Organizarea challenge-ului  viral cu utilizatorii 

„Suntem conectați la carte” 

1 activitate de sensibilizare 

Min. 50 de utilizatori implicați 

Min 1000 vizualizări pe social – 

media 

Scenariu 

Raportul pe activitate 

Profilul pe social – 

media 

Tr. IV Director 

 

Prioritatea 3.   Asigurarea unui management de calitate 

Obiectiv 1:   Actualizarea şi implementarea cadrului de reglementare a bibliotecii conform actelor legislative şi normative relevante 

Nr.  Acțiunea Rezultat așteptat (Indicatori) Sursa de informare 
Perioada de 

evaluare 
Responsabil 

21. 

Monitorizarea/documentarea privind 

actele de reglementare naționale și 

internaționale 

20 de acte normative studiate 

3 comunicări informative 

Lista de documente 

regulamentare  
Trim. I 

Director adjunct 
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22. 
Organizarea atelier de lucru cu privire la 

managementul de calitate 

1 atelier organizat 

Min. 15 de bibliotecari universitari implicați 

85% bibliotecari informați 

Lista participanților 

Programul 

Suportul de curs 

Trim. III 

Șef oficiu 

Asistența 

Metodologică de 

Specialitate 

23. 

Redactarea Regulamentului de 

funcționare a Bibliotecii Tehnico-științifice 

UTM. Aprobarea la Senat. 

Regulamentul de funcționare a bibliotecii 

universitare aprobat 

 în corespunzător cu rigorile de specialitate  

Regulamentul 

Hotărârea Senatului 

UTM 

Trim. I 

Direcția 

Managementul 

Academic și 

Asigurarea 

Calității 

24. 

Redactarea Regulamentului intern al 

Bibliotecii Tehnico-științifice UTM; 

Regulamentului pentru Utilizatorii BTȘ 

UTM; Regulamentului-cadru de 

organizare și funcționare a  bibliotecii 

filiale de facultate. Aprobarea la Senat. 

Regulamentul intern al BTȘ UTM aprobat 

Regulament pentru utilizatori aprobat 

Regulamentul-cadru de organizare și 

funcționare a  bibliotecii filiale de facultate 

aprobat 

100% reflectarea serviciilor bibliotecii 

3 Regulamente 

redactate, aprobate 

Hotărârea Senatului 

Trim. I 

Direcția 

Managementul 

Academic și 

Asigurarea 

Calității 

25. 
Redactarea fișelor de post ale angajaților 

Bibliotecii 
45 de fișe de post redactate Fișele de post Trim. IV Director 
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Obiectiv 2:  Modelarea structurii funcționale  

Nr.  Acțiunea Rezultat așteptat (Indicatori) Sursa de informare 
Perioada de 

evaluare 
Responsabil 

26. 
Studierea experienței la nivel național și 

internațional 

15 instituții internaționale studiate 

Toate instituțiile universitare și 

naționale; 

Document de analiză a experienței 

internaționale 

Raportul grupului de 

lucru 
Trim. I director 

27. 
Analiza situației în bibliotecă, în legătură cu 

revizuirea structurii 
15 servicii ale bibliotecii analizate Raport Trim. I 

Șef Asistența 

metodologică de 

specialitate 

28. 
Optimizarea structurii organizaționale. 

Modelarea organigramei noi 

Demers cu privire la noua structură 

înaintat 

Organigrama elaborată 

Structura noua  

Organigrama 
Trim.I Director adjunct 

29. 
Operarea schimbărilor în statele de personal 

ale  bibliotecii 
State de personal modificate Statele de personal Trim. I-IV Director  
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Obiectiv 3:  Creșterea bugetului cu min. 15% anual pentru dezvoltarea și diversificarea colecțiilor de bibliotecă 

Nr.  Acțiunea Rezultat așteptat (Indicatori) Sursa de informare 
Perioada de 

evaluare 
Responsabil 

30. 
Analiza cererii cu privire la resursele 

informaționale 

1 document de sinteză în baza 

analizei 
Raportul de analiză Trim II-IV 

Șef serviciu 

Dezvoltarea 

Colecțiilor 

31. 

Diagnosticarea colecțiilor conform curriculei 

universitare 

 

9 liste de achiziții necesare conform 

curriculei 

25 % de curricule analizate 

25 % deziderate analizate 

Listele de achiziții 

necesare conform 

curriculei 

 

Trim. I-IV 

Director adjunct 

Șef serviciu 

Dezvoltarea 

Colecțiilor 

32. 
Prospectarea pieței/ ofertelor editoriale și 

elaborarea bugetului 

Min. 20 de edituri consultate 

10 librării consultate 

min 3 tîrguri/saloane de carte 

vizitate 

Min. 20 de site-uri analizate 

1 document de sinteză a ofertelor 

existente 

Documentul de 

sinteză a ofertelor 

existente 

Trim. I- III 

Director adjunct, 

Șef serviciu 

Dezvoltarea 

Colecțiilor 

33. 
Elaborarea cererii pentru colecții de bibliotecă 

în concordanță cu curricula universitară 

Min. 200 de titluri de documente 

5  contracte încheiate 

Cerere de achiziții elaborată 

Contracte încheiate 

(abonare și achiziții)  

Cerere de achiziții 

elaborată 

Trim. III 

Director adjunct, 

Șef serviciu 

Dezvoltarea 

Colecțiilor 



41 

 

 

34. 
Identificarea surselor de finanțare 

suplimentare pentru dezvoltarea colecțiilor 
Min. 1 sursă 

Document 

confirmativ 
Trim. I-IV 

Șef serviciu 

Dezvoltarea 

Colecțiilor 

35. 

Introducerea serviciilor contra plată. 

Elaborarea și aprobarea Regulamentului de 

prestare a serviciilor contra plată de către BTȘ 

UTM la Senatul UTM 

Min. 5 servicii contra plată oferite 

Regulament aprobat 

 

Hotărârea Senatului 

UTM, Regulament 
Trim. IV Director adjunct 

 

Obiectiv 4: Participarea în proiecte comune la nivel instituțional, național și internațional  

Nr.  Acțiunea Rezultat așteptat (Indicatori) Sursa de informare 
Perioada de 

evaluare 
Responsabil 

36. Implicarea în proiecte instituționale UTM Min. 4 evenimente, 5 sinteze 

- Programe, 

- Rapoarte,  

- Informații în mass-

media, site, rețele 

Trim. I-IV Director adjunct 

37. 
Elaborarea și aprobarea la Senatul UTM a 

Strategiei de dezvoltare a BTȘ UTM 2018-2020 
1 Strategie aprobată 

Strategia,  

Hotărârea Senatului 
Trim. II 

Consiliul de 

Administrare BTȘ 

38. 

Acordarea asistenței metodologice în calitate 

de Centru Metodologic de specialitate pentru 

bibliotecile instituțiilor de învățământ 

profesional tehnic postsecundar şi 

postsecundar nonterțiar de profil tehnic 

45 rapoarte statistice recepționate, 

analizate, sintetizate;  

1 document elaborat 

Rapoarte 

statistici 
Trim. I-IV Director 
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Obiectiv 5:  Stimularea bazată pe performanță a personalului de bibliotecă 

Nr.  Acțiunea Rezultat așteptat (Indicatori) Sursa de informare 
Perioada de 

evaluare 
Responsabil 

39. 
Elaborarea metodologiei  de evaluare și 

stimulare a performanței personalului 

Metodologie de evaluare și 

stimulare a performanței 

personalului conform standardelor 

de performanță 

Studiu cu consultarea a 100% 

personal 

Metodologie de 

evaluare și stimulare 

a performanței 

Fișa de evaluare; 

Fișa de autoevaluare 

Trim. I-III 

Consiliul de 

administrație BTȘ 

Direcția 

Managementul 

Resurselor 

40. Evaluarea anuală a performanței personalului 

Acoperirea cu 75% a indicatorilor 

de performanță 

100% din personal evaluat 

Indicatorii de 

performanță 

Fișele de evaluare 

Fișele de 

autoevaluare 

Proces-verbal 

Trim. IV 

Consiliul de 

administrație BTȘ 

Direcția 

Managementul 

Resurselor 

41. Organizarea unei Adunări festive 

1 concurs organizat 

100% de participare a personalului 

 4 angajați premiați 

Regulamentul 

concursului 

Procesul-verbal 

Foto-video 

Trim. IV 

Director 

Consiliul de 

Administrație BTȘ 
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Prioritatea IV.  Crearea unui mediu atractiv pentru comunitate 

Obiectiv 1. Asigurarea unui  spațiu virtual în pas cu tehnologiile moderne. 

Nr. Acțiunile Rezultat așteptat Sursa de informare 
Perioada de 

evaluare 
Responsabili 

42. Sporirea eficacității web-site-ului bibliotecii Min. 200 000 vizite 
Site 

Raport statistic 
Trim. IV Director adjunct 

43. Extinderea rețelei Wi-FI în toate spațiile bibliotecii 
10 săli de lectură conectate, 

70% de utilizatori satisfăcuți 

Conexiune realizată 

Rezultatele 

sondajelor 

Trim. I-IV Director adjunct 

Obiectiv 2. Crearea zonelor noi de lucru și agrement pentru utilizatori 

44. 
Studierea tendințelor naționale și  internaționale de 

creare a zonelor de lucru și agrement 

1 Notă informativă elaborată 

Min. 3 modele selectate 

Min. 2 vizite de studiu 

Min. 20 de site-uri ale 

bibliotecilor universitare 

internaționale studiate. 

Notă informativă  

 
Trim. III Director 

45. 

Cartarea zonelor de lucru și agrement (inclusiv 

mobilier necesar)  pentru utilizatori conform viziunii 

acestora  

Min. 100 de utilizatori 

consultați 

8 schițe de design al spațiilor 

bibliotecii 

Lista mobilierului necesar 

Raport de cercetare 

8 Schițe de design 
Trim. III Director adjunct 



44 

 

 

46. 
Elaborarea design-ului spațiilor/zonelor de lucru și a 

mobilierului 

1 proiect de design aprobat 

Proiect de design 

corespunzător solicitărilor 

utilizatorilor și standardelor 

în domeniu 

Proiectul de design Trim. IV Director 

47. 

Coordonarea proiectului de modernizare a spațiilor 

Bibliotecii cu Administrația universității. Identificarea 

surselor de finanțare 

1 demers aprobat  
1 demers 

aprobat 
Trim. IV Director 

Obiectiv 2: Dotarea cu echipament modern cu 10% anual până în anul 2020 

Nr. 

d/o 
Acțiunile Rezultat așteptat Sursa Perioada Responsabili 

48. 

Analiza necesităților de dotare cu tehnică și 

echipament modern în conformitate cu necesitățile 

infrastructurii informaționale și a utilizatorilor 

Min. 100 de utilizatori 

consultați 

1 notă informativă 

Nota 

informativă 
Trim. IV 

Director adjunct 

Direcția Tehnologiei 

și Comunicațiilor 

UTM 

49. Estimarea costului pentru echipamentul necesar 

Propuneri la bugetul 

instituției 

Buget aprobat în proporție 

de min. 50% 

Bugetul aprobat Trim. IV 

Director 

Direcția Tehnologiei 

și Comunicațiilor 

UTM 
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50. 
Identificarea surselor de finanțare și a potențialilor 

donatori de echipament adecvat 

Minim 5 Scrisori de intenție 

Minimum 2 surse 

identificate 

2 acorduri de 

 colaborare 
Trim. IV Director 


