
 
 

 

 

 
Acest site este confinantat din Fondul Social European prin Programul Operational 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

 

 

Investeşte în oameni! 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 

Axa prioritară 1. Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi  
dezvoltării  societăţii bazate pe cunoaştere 

Domeniul major de intervenţie 1.2. Calitate în învăţământul superior 
Contract nr. POSDRU/86/1.2/S/58132   

 

 

 Titlu proiect: 

Parteneriat pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor 
bibliotecilor universitare 

 

Biblioteca Universităţii din Craiova este partener 1 în 
cadrul proiectului „Parteneriat pentru modernizarea şi 
reorganizarea serviciilor bibliotecilor universitare”  alături 
de Biblioteca Academiei de Studii Economice din Bucureşti. 

 Durata: 26 luni 

(1 octombrie 2010 - 30 noiembrie 2012) 

 Obiectiv:Creşterea calităţii şi a gradului de inovare în învăţământul superior, prin 

implementarea soluţiilor software menite să îmbunătăţească activitatea educaţională, 
serviciile de documentare şi cercetare ştiinţifică oferite de biblioteca universitară. 

 Obiective specifice: 
o Modernizarea activităţii de studiu şi cercetare prin trecerea la o bibliotecă de tip 

hibrid (hybrid library); 



o Exploatarea informaţiilor pe suport clasic şi digital prin realizarea unei 
platforme informatice integrate; 

o Reorganizarea eficientă a serviciilor bibliotecii, care să permită optimizarea 
timpilor de acces la informaţie pentru utilizatori; 

o Promovarea metodelor inovative de asimilare a informaţiei în vederea creşterii 
calitătii resurselor umane, sporind şansele de angajare şi integrare în viaţa 
activă a absolvenţilor. 

 Grupul ţintă este structurat pe 2 categorii: 

o 80 de persoane cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control în 
învăţământul superior vor fi formaţi; 

o 300 de studenţi vor fi instruiţi în vederea deprinderii abilităţilor de utilizare şi 
exploatare a serviciilor electronice/digitale, prin intermediul a 10 seminarii 
organizate în instituţiile partenere în proiect. 

 Valoare totală: 4.934.258 lei, din care 4.343.204 lei finanţare nerambursabilă. 

 
 

 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă 
invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro .  
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene 
sau a Guvernului României. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fonduri-ue.ro/


 

PREZENTARE 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI – BIBLIOTECA CENTRALĂ, în parteneriat 
cu UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA – BIBLIOTECA CENTRALĂ, a demarat începând cu data de 

01.10.2010, implementarea proiectului cu titlul  Parteneriat pentru modernizarea şi 

reorganizarea serviciilor bibliotecilor universitare, activităţile acestuia fiind prevăzute pentru 

o perioadă de 26 luni. 

 Proiectul se va desfăşura în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti şi 

Universităţii din Craiova, beneficiind de infrastructura de cercetare a acestora şi va primi o 

asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 4.343.204 lei din Fondul Social European şi 

alocări de la bugetul naţional prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007-2013 în cadrul cererii de propuneri de proiecte din cadrul Axei prioritare 

1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii 

bazate pe cunoaştere, Domeniul major de intervenţie 1.2 Calitate în învăţământul superior, 

după cum reiese din contractul de finanţare POSDRU/86/1.2/S/58132. 

Proiectul vizează creşterea calităţii şi a gradului de inovare în învăţământul superior, prin 

implementarea soluţiilor software menite să îmbunătăţească activitatea educaţională, serviciile 

de documentare şi cercetare ştiinţifică oferite de biblioteca universitară, ceea ce va permite o 

colaborare rapidă şi eficientă între bibliotecile universitare implicate în proiect, atât în ce 

priveşte crearea unei biblioteci digitale comune, cât şi a optimizării timpilor de acces la 

informaţie pentru utilizatori. După finalizarea proiectului, bibliotecile implicate vor putea 

participa la catalogul naţional partajat dezvoltat de reţeaua de biblioteci universitare şi publice 

din România. 

Rezultatul implementării proiectului constă în modernizarea activităţii de studiu şi cercetare 

prin trecerea de la o bibliotecă de tip clasic la o bibliotecă de tip hibrid (hybrid library), 

conform direcţiilor prioritare stabilite la nivelul Comunităţii Europene, care să permită 

exploatarea tuturor tipurilor de informaţii, atât clasice, cât şi digitale şi realizarea unei 

platforme informatice integrate care să permit accesarea atât a informaţiilor din bazele de date 

proprii, cât şi a resurselor electronice disponibile pe Internet. Într-un context mai larg, proiectul 

va contribui la armonizarea practicilor din bibliotecile universitare româneşti cu cele similare 

din spaţiul european, precum şi la creşterea calităţii procesului educaţional şi promovarea 

metodelor inovative de asimilare a informaţiei, sporind astfel şansele de angajare şi integrare în 

viaţa activă a absolvenţilor. De rezultatele proiectului vor beneficia peste 44.000 de utilizatori 

activi (studenţi, doctoranzi, masteranzi, profesori şi cercetători) din cadrul instituţiilor de 

învăţământ superior implicate în proiect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBIECTIVE 
 

Obiectiv general: 

  

Creşterea calităţii şi a gradului de inovare în învăţământul superior, prin implementarea 

soluţiilor software menite să îmbunătăţească activitatea educaţională, serviciile de 

documentare şi cercetare ştiinţifică oferite de biblioteca universitară. 

  

Obiective specifice: 

  

o Modernizarea activităţii de studiu şi cercetare prin trecerea la o bibliotecă de tip 

hibrid (hybrid library); 

  

o Exploatarea informaţiilor pe suport clasic şi digital prin realizarea unei platforme 

informatice integrate; 

  

o Reorganizarea eficientă a serviciilor bibliotecii, care să permită optimizarea timpilor 

de acces la informaţie pentru utilizatori; 

  

o Promovarea metodelor inovative de asimilare a informaţiei în vederea creşterii 

calitătii resurselor umane, sporind şansele de angajare şi integrare în viaţa activă a 

absolvenţilor. 

 

 

 

Grupul ţintă este structurat pe 2 categorii: 

o 80 de angajaţi ai instituţiilor partenere vor fi instruiţi în vederea utilizării şi 

exploatării corespunzătoare a acestuia; 

o 300 de studenţi vor fi instruiţi în vederea deprinderii abilităţilor de utilizare şi 

exploatare a serviciilor electronice/digitale, prin intermediul a 10 seminarii organizate în 

instituţiile partenere în proiect. 

 

 

 

 

 

 

 



Activități principale 

A1.Demararea proiectului 

A2.Promovarea proiectului 

2.1 Promovarea proiectului în mass media şi în instituţiile partenere; 

2. Elaborarea şi distribuirea de materiale de promovare; 

2. Realizarea a 4 panouri informative permanente, care vor conţine însemnele Uniunii 

Europene şi ale finanţării 

2. Organizarea a două seminarii în care se va prezenta proiectul. 

A3.Achiziţionarea unui sistem informatic integrat de bibliotecă 

A4.Achiziţii de servicii, dotări, mijloace tehnice şi consumabile 

A5.Instalarea pachetului software integrat de bibliotecă şi conversia actualei baze de date 

A6.Completarea retrospectivă a bazei de date bibliografice a bibliotecii 

A7.Achiziţionarea unor noi baze de date specifice domeniilor de interes ale insituţiilor de 

învăţământ partenere 

A8.Dezvoltarea unei biblioteci digitale 

A9.Desfăşurarea sesiunilor de instruire a personalului  celor două biblioteci în vederea 

gestionării şi monitorizării sistemului integrat implementat 

A10.Management de proiect şi monitorizarea proiectului 

A12.Auditarea proiectului 

A13.Diseminarea rezultatelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Rezultatele efective ale proiectului vor fi: 

o Implementarea sistemului integrat de bibliotecă stabilit şi achiziţionat şi a pachetelor 

software compatibile cu noul sistem; 

o Conversia bazei de date bibliografice a bibliotecii solicitantului conform cerinţelor 

noului sistem integrat şi recuperarea datelor bibliografice; 

o Crearea unei biblioteci digitale în cadrul fiecărei instituţii partenere, bibliotecă 

digitală ce va putea fi accesată de orice persoană care va dispune de un PC şi o conexiune 

la Internet şi crearea unei baze de date digitale unică rezultată din unirea bazelor de date 

digitale constituite de cei doi parteneri; 

o Achiziţionarea unor noi baze de date în domeniile de interes ale instituţiilor 

partenere; 

o Partajarea bazelor de date constituite şi a celor achiziţionate; 

o 80 de angajaţi din instituţiile partenere implicaţi în activitatea de exploatare, 

gestionare şi monitorizare a noului sistem vor fi instruiţi pentru utilizarea acestuia; 

o 300 de studenţi vor fi instruiţi în vederea deprinderii abilităţilor de utilizare şi 

exploatare a serviciilor de catalog online, a bazelor de date, a altor servicii 

electronice/digitale furnizate de bibliotecă, precum şi a noilor aplicaţii oferite prin 

implementarea noului sistem informatic integrat de bibliotecă, prin intermediul a 10 

seminarii/sesiuni de training organizate în cadrul instituţiilor partenere în proiect; 

o 43.900 de utilizatori activi (studenţi, doctoranzi, masteranzi, cadre didactice şi 

cercetători) din instituţiile partenere în proiect vor beneficia de serviciile noului sistem 

informatic integrat implementat şi de serviciile bibliotecii, după finalizarea proiectului: 

o Acces la catalog online, acces la baze de date full-text şi bibliografice; 

o Acces la cărţi şi reviste în format electronic (ebooks şi ejournals), publicaţii pe suport 

electronic (CD, DVD); 

o Rezervarea de documente disponibile pentru împrumut; 

o Servicii de referinţe, informare şi documentare; 

o Preluarea din alte sisteme integrate de bibliotecă, prin Internet, a unor înregistrări 

bibliografice de interes pentru bibliotecari, dar şi pentru utilizatori, informaţii 

bibliografice ce vor putea fi întrebuinţate în diverse activităţi: întocmirea unor bibliografii 

tematice şi/sau specializate, solicitarea unui eventual împrumut interbibliotecar sau 

schimb interbibliotecar etc.; 

o Realizarea unor servicii electronice (referinţe bibliografice), transmiterea la cerere a 

unor copii digitale de documente, integral sau parţial (de regulă articole din publicaţii 

periodice) prin intermediul poştei electronice, prin sistem telefax. 


