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Introducere 

 

Biblioteca Republicană Tehnologico – Ştiinţifică fiind, pusă în faţa unor 

provocări majore (cum ar fi creşterea exigenţelor utilizatorilor, schimbări de 

atitudine, modernizarea şi automatizarea proceselor de informare, modificări în 

programele de studiu şi cercetare etc.) trebuie să-şi modifice sau chiar să-şi 

revizuiască anumite principii şi criterii ale activităţii profesionale. Schimbarea 

poate fi realizată în funcţie de felul cum vor fi acceptate şi însuşite cunoştinţele 

moderne din domeniu, modalitatea de stabilire a priorităţilor unei strategii realiste.   

Prezenta strategie are ca scop formarea unor anumite  capacităţi şi abilităţi de a 

reacţiona la schimbările produse în mediile intern şi extern; să planifice eventuale 

căi şi modalităţi de efectuare a unor schimbări relevante, ce vor fi  materializate în 

sporirea performanţelor activităţii informaţional - bibliotecare a BRTŞ. În acest 

context, Strategia constituie acel suport teoretic ce se axează pe activitatea 

managerială, organizaţională, funcţională a BRTŞ. 

 Noua viziune asupra activităţii informaţional – bibliotecare în cadrul IEFS se 

întemeiază pe principii clare, concrete şi eficiente asupra dezvoltării de mai departe 

a bibliotecii. Constituind  o instituţie de stat de  informare şi  documentare şi 

aplicând regulile autonomiei profesionale, BRTŞ îi revine misiunea primordială în 

crearea  şi edificarea  unui patrimoniu de documente speciale(standarde, brevete de 

invenţii, documente normative etc.) şi colecţii tradiţionale, în furnizarea 

informaţiei  prin diversificarea serviciilor prestate.  

 Gestionarea raţională a resurselor şi serviciilor BRTŞ  şi respectarea 

principiului  calităţii serviciilor prestate include trei aspecte primordiale: 

 Utilizarea eficientă, buna organizare şi administrare a colecţiilor, 

resurselor informaţionale, personalului şi a spaţiilor funcţionale ale 

bibliotecii (disponibile); 
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 Accelerarea schimbărilor pozitive şi modernizării în domeniul 

tehnologiilor, serviciilor, accesului la informare în scopul 

îmbunătăţirii asigurării serviciilor informaţional – documentare a 

proceselor de cercetare, studiu etc. 

 Implicaţii calitative ale personalului la toate nivelele şi din toate 

substructurile în implementarea practicilor eficiente de lucru, 

precum şi stimularea acestui proces prin activităţi manageriale 

corespunzătoare. 

Noua viziune asupra activităţii informaţional – biblioteconomice al BRTŞ 

impune acţiuni colective, interacţiuni şi colaborări între toţi factorii interesaţi. Ca 

urmare, biblioteca va trebui să colaboreze mai eficient cu alte instituţii, să-şi 

promoveze serviciile şi colecţiile,  să-şi redefinească rolul şi priorităţile conform 

necesităţilor actuale ale societăţii. 

 Strategia de dezvoltare a BRTŞ răspunde necesităţii de orientare spre 

performanţe superioare, utilizarea noilor oportunităţi, acordarea serviciilor 

informaţionale de calitate, astfel contribuind la dezvoltarea potenţialului intelectual 

al ţării. Strategia oferă un set de concepte, proceduri şi instrumente, destinate 

sprijinirii procesului de reorganizare şi dezvoltare, de îndeplinire a sarcinilor 

BRTŞ. Structura strategiei  corespunde algoritmului de planificare strategică. 

  

1. MISIUNEA  BRTŞ 

 

 Misiunea BRTŞ reflectă orientarea către o politică de prestare a unor servicii 

moderne şi accesibile pentru utilizatori, ce  răspunde provocărilor, schimbărilor 

mediilor informaţional – tehnologice. În acest sens BRTŞ are ca scop: 

    ◊  Asigurarea şi dezvoltarea serviciilor de calitate şi accesul nelimitat la 

surse de informare şi documentare în domeniile: economie, 

agricultură, industrie şi  tehnologii de prelucrare, arhitectură şi design, 

ecologie, dezvoltare socială şi informaţională.  Precum şi acordarea 

unor servicii contra plată.  
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   ◊  Maximizarea cantitativ – calitativă a colecţiilor de documente şi bazelor  

de date informaţionale prin implementarea tehnologiilor 

informaţionale moderne, destinate satisfacerii necesităţilor de 

cercetare, studiu, activitate de producere ale diverselor categorii de 

utilizatori  (cercetători, cadre didactice, specialişti, studenţi, alte 

categorii socio- profesionale) 

   ◊    Îndeplinirea rolului de curator in gestiunea întregii reţele de biblioteci 

tehnice din RM. Organizarea de seminare, întruniri, acordarea de  

asistentă la solicitare acestora. (Anexa Statistica Bibliotecilor Tehnice 

din RM)  

Misiunea BRTŞ este şi va fi în continuare obiectul unor analize sistematice 

şi, deci, va fi supusă modificărilor şi redefinirilor la momentele oportune, ceea ce  

presupune monitorizare şi  evaluarea situaţiei reale şi determinarea   perspectivelor 

imediate şi pe termen lung. 

  

                               2. SCOPURI STRATEGICE 

 

Misiunea  BRTŞ impune realizarea următoarelor scopuri strategice: 

1. Dezvoltarea şi actualizarea permanentă a resurselor informaţionale şi 

documentare în sprijinul procesului ştiinţific, a sferelor economice şi 

sociale ale ţării, sporirea ponderii şi calităţii fondului de carte economică;    

2. Diversificarea formelor şi metodelor de comunicare a resurselor 

documentare şi informaţionale (extinderea şi diversificarea serviciilor); 

3. Promovarea tehnologiilor şi tehnicilor informaţionale de comunicare în 

scopul lărgirii şi facilitării accesului la informare şi documentare; 

4. Asigurarea reală a liberului acces la informaţie, contribuirea la realizarea  

libertăţii intelectuale şi satisfacerea maximă a necesităţilor informaţionale 

ale utilizatorilor; 

5. Stocarea, păstrarea şi promovarea lucrărilor ştiinţifice publicate ale 

cercetătorilor  IEFS; 
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6. Reorganizarea infrastructurii organizaţionale, tehnice şi informaţionale de 

funcţionare a bibliotecii; 

7. Implementarea politicii de asigurare a calităţii  serviciilor, produselor, 

resurselor umane ale bibliotecii (evaluări profesionale, instruire,  

motivare, salarizare); 

8. Valorificarea potenţialului creativ al personalului angajat, atragerea şi 

promovarea tinerilor dotaţi -  specialişti în biblioteconomie; 

9.  Extinderea relaţiilor de cooperare şi colaborare externă ale BRTŞ. 

 

3. FACTORII INTERNI ŞI EXTERNI DE INFLUENŢĂ ASUPRA 

ACTIVITĂŢII  BRTŞ  

Funcţionarea BRTŞ este determinată de influenţa factorilor interni şi externi. 

 

Factori interni: 

 Profilul şi specificul bibliotecii(este orientată spre crearea unui 

patrimoniu de documente specifice: standarde, brevete de invenţii, 

documente normative etc.), contingentul de utilizatori; 

 Viziunea organului tutelar ( IEFS) şi al utilizatorilor privind 

statutul şi activitatea bibliotecii; 

 Programele de cercetare ale specialiştilor IEFS, elaborate şi 

actualizate în funcţie de cerinţele moderne, standardele academice 

profesionale; 

 Cadrul de reglementare intern a bibliotecii (necesitatea actualizării 

regulamentelor de activitate conform schimbărilor survenite în 

conformitate cu legislaţia în vigoare a RM); 

 Resursele umane (performanţa instituţiei este în dependenţă directă 

de eficienţa şi calitatea activităţii personalului, identificarea şi 

valorificarea potenţialului creativ al acestuia); 

 Comunitatea profesională (BRTŞ – parte componentă a Sistemului 

Naţional de Biblioteci trebuie să respecte cerinţele de rigoare 
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stabilite de / în comunitatea profesională la nivel naţional şi 

internaţional); 

 Condiţii materiale, financiare, tehnice (salarizare, resurse 

informaţionale şi documentare, spaţii funcţionale, tehnologii 

informaţionale,) etc. 

 

Factori externi: 

 Economici: reforma economică lentă; inflaţia; liberalizarea pieţei 

muncii, inclusiv a specialiştilor în domeniul biblioteconomic; 

creşterea costurilor pentru achiziţia resursele informaţionale şi 

documentare, pentru întreţinerea spaţiilor, puterea de cumpărare 

redusă a resurselor financiare disponibile; salarii joase ale 

angajaţilor BRTŞ în comparaţie cu costul coşului mediu de 

consum. 

 Tehnologici: evoluţia rapidă a tehnologiilor informaţionale; 

dezvoltarea sistemelor de comunicaţii; creşterea rolului informaţiei 

plasate pe  suport ne-tradiţional (electronic, AV etc.); edificarea  şi 

funcţionarea societăţii informaţionale în RM(Strategia Naţională 

de edificare a societăţii informaţionale ,,Moldova Electronică”) 

 Sociali: dezvoltarea învăţământului şi a  cercetării ştiinţifice. 

apariţia specializărilor şi specialităţilor noi; conştientizarea şi 

exercitarea drepturilor omului (în mod deosebit privind accesul la 

informaţie, libertatea intelectuală, dreptul de autor etc.) 

liberalizarea circulaţiei persoanelor; adoptarea unui nou statut care 

va ridica prestigiul bibliotecarului. 

 Demografici şi lingvistici: în următorii ani numărul utilizatorilor 

va fi în proporţie directă cu situaţia demografică în Moldova. Va 

spori necesitatea acoperii informaţionale şi documentare în diverse 

limbi moderne. 
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 Instituţionali: necesitatea alinierii legislaţiei în domeniu la 

cerinţele şi standardele internaţionale; elaborarea documentelor 

normativ – instructiv 

4. PUNCTELE FORTE ŞI PUNCTELE SLABE ALE ACTIVITĂŢII BRTŞ 

 

Puncte forte: 

 asigurarea accesului liber la informaţie a diverselor categorii de utilizatori; 

deţinerea resurselor informaţional - documentare specializate reprezentative; 

 actualizarea şi completarea suportului documentar în susţinerea cercetării 

ştiinţifice în domeniul economic; 

 spaţii funcţionale  la nivel suficient; 

 posibilităţi şi capacităţi de implicare în consorţii, proiecte, parteneriate 

(proiectul Eifl Direct privind revistele electronice EBSCO, SIBIMOL, etc.) 

 personal format profesional şi disponibilitatea acestuia pentru instruirea 

continuă; 

 

Puncte slabe: 

 nivel scăzut al investiţiilor pentru renovări de spaţii, dotări materiale şi 

tehnice; 

 achiziţii insuficiente de resurse informaţionale şi documentare, în special pe 

suport electronic; 

 insuficienţa echipamentului necesar pentru informatizarea şi diversificarea 

serviciilor, asigurarea insuficientă  a automatizării proceselor specifice de 

bibliotecă; 

 spaţiile bibliotecii  necesită reparaţii şi renovări capitale; 

 colaborare insuficientă în domeniul schimbului de publicaţii; 

 atenţia predominantă acordată problemelor curente în detrimentul celor 

strategice; 
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 lipsa unui sistem flexibil de evaluare a calităţii serviciilor prestate şi 

performanţelor personalului, a altor activităţi profesionale (indicatori de 

performanţă, feed-back permanent etc.) 

 

 

5.  STAREA ACTUALĂ A ACTIVITĂŢII INFORMAŢIONAL – 

BIBLIOTECARE 

5.1RESURSE UMANE 

Capitalul uman constituie forţa şi condiţia principală în asigurarea 

funcţionării eficiente a BRTŞ. 

 La 1 ianuarie 2008 numărul angajaţilor BRTŞ constituia 28 persoane. Sub 

aspect studii predomină specialişti cu studii superioare în biblioteconomie – 22 

persoane, studii superioare filologice – 2 persoane, studii medii speciale – 2 

persoane, 2 studenţi. 

Sub aspect de vârstă nucleul BRTŞ îl constituie personalul între 40 – 55 ani, 

(18 angajaţi) şi numai 4 angajaţi au vîrsta între 30 – 40 ani, fapt ce confirmă 

necesitatea angajării specialiştilor tineri şi instruirii continuă pentru mobilitatea 

profesională, deschiderea echipei BRTŞ pentru schimbare şi modernizare.      

Este necesar a fi revăzute şi aplicate în contextul managementului resurselor 

umane principii şi metode eficiente  de recrutare, selecţie, angajare şi integrare 

profesională. Dar problema prioritară la acest capitol va fi instruirea continuă a 

bibliotecarilor prin diverse modalităţi (instruirea la locul de muncă „Mapa de 

specialitate”, revitalizarea programelor pentru bibliotecari ,,Resurse 

informaţionale”, ,,Utilizarea paginii WEB” etc., participarea la reuniuni 

profesionale, organizate de bibliotecile mari, implicare în proiecte şi programe 

naţionale şi internaţionale). 

Perspective şi scopuri strategice: În contextul schimbărilor organizaţional - 

funcţionale prioritare sunt necesare acţiuni  întru motivarea personalului: 

- identificarea şi valorificarea creativităţii bibliotecarilor, utilizarea                               

raţională a personalului; 
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- înlocuirea activităţilor necalificate, de rutină, repetitive, cu cele bazate 

pe cunoaştere; 

- utilizarea echipelor de procese, deschidere, comunicare; 

- angajarea specialiştilor tineri; 

- revizuirea organizatorică a activităţii informaţional – bibliotecare la 

BRTŞ, elaborarea unui cadru de reglementare corespunzător; 

- definirea exactă a atribuţiilor fiecărei unităţi în ceea ce priveşte 

atingerea nivelului maxim de utilizare a resurselor existente; 

- elaborarea şi implementarea unui nou sistem al indicatorilor de 

performanţă profesională; 

- instituirea funcţiei de bibliotecar – contact, orientată spre amplificarea 

utilităţii, indispensabilităţii BRTŞ în contextul comunităţii ştiinţifice, 

a laboratoarelor de cercetare IEFS; 

- implicarea bibliotecarilor în diverse proiecte şi programe de 

colaborare ştiinţifică(cercetări bibliografice tematice etc.); 

- salarizarea personalului BRTŞ conform prevederilor Legii salarizării: 

acoperire financiară pentru gradele de calificare, pentru vechimea în 

muncă, utilizarea flexibilă şi stimulativă  a suplimentelor, primelor 

etc.  

 

5.2COLECŢII.  RESURSE DOCUMENTARE ŞI INFORMAŢIONALE 

 

Colecţiile speciale (documente normative, cataloage industriale, brevete de 

invenţii) şi colecţiile tradiţionale (cărţi, seriale, manuscrise) sunt şi vor continua să 

fie fundamentul  BRTŞ pentru toţi utilizatorii curenţi şi viitori. Structura şi 

conţinutul resurselor documentare şi informaţionale corespund specificului 

bibliotecii, domeniile prioritare fiind: tehnică şi inginerie, agricultură şi industria 

de prelucrare, industria alimentară şi uşoară, construcţii şi arhitectură, economie şi 

inovaţii, transport, ecologie ş. a. Fondul total la finele anului 2007 constituia 

13.583.248 volume, din care: 174.169 volume de cărţi, broşuri, autoreferate; 
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12454611 ex. brevete de invenţii pe diverse suporturi(hârtie, microfilme, 

microfişe); 456080 cataloage industriale (80% - pe microformate); 381001 volume 

sunt documente normative(standarde, prescripţii tehnice, norme tehnice, norme în 

construcţii, certificate etc.); 2910- documente nepublicate(manuscrise ale lucrărilor 

ştiinţifice); 9168 – buletine informaţionale şi 219 documente electronice (CD). 

 Nu este satisfăcătoare rata de înnoire a colecţiilor BRTŞ. În acest sens se 

impune activizarea  pârghiilor de completare, păstrare, dar şi de eliminare a 

documentelor deteriorate şi depăşite în conţinut. Pentru dezvoltarea continuă şi 

calitativă a  colecţiilor BRTŞ  se preconizează: 

dezvoltarea resurselor info – documentare ale bibliotecii din    

diverse surse (achiziţii, depozit legal, donaţii, schimb); 

 elaborarea şi implementarea „Politicii de dezvoltare a colecţiilor”;  

 îmbinarea optimă a achiziţiilor de documente în format tradiţional 

cu cele electronice; 

 evaluarea sistematică a calităţii colecţiilor sub aspectul 

corespunderii acestora cu necesităţile informaţionale; 

 achiziţionarea documentelor în număr minim de exemplare, 

majorând numărul titlurilor procurate; 

 participarea cooperativă în achiziţiile pe suport electronic( baze de 

date EBSCO etc.) 

 crearea fondului de rezervă şi schimb al bibliotecii (elaborarea 

Regulamentului privind schimbul de publicaţii şi a Instrucţiunii 

privind administrarea fondului de rezervă şi schimb); 

 amplificarea schimbului de publicaţii cu alte biblioteci din ţară şi 

peste hotare în baza publicaţiilor IEFS. 

 

5.3UTILIZATORII BRTŞ. SERVICII PRESTATE 

 

Orientarea prioritară a bibliotecii este atragerea şi sporirea numărului de 

utilizatori în baza extinderii şi diversificării serviciilor info – bibliotecare, 
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efectuând cercetări de marketing, implementând tehnici şi tehnologii 

informaţionale şi de comunicare eficiente, elaborând  politici promoţionale 

adecvate. Acestea presupun utilizarea eficientă a potenţialului BRTŞ prin 

promovarea şi cunoaşterea de către utilizatori a spaţiilor funcţionale, serviciilor 

prestate şi regulilor de acces şi utilizare a resurselor informaţionale şi documentare. 

(Anexa „Reguli şi Condiţii de acces la resursele documentare şi informaţionale ale 

BRTŞ”) 

  Utilizatorii BRTŞ se divizează după genul de  ocupaţie: colaboratori 

ştiinţifici, cercetători, studenţi,  ingineri, funcţionari,  businessmani,  alte categorii. 

Toate categoriile de utilizatori au posibilitatea de a consulta şi împrumuta 

documente (gratis sau contra plată) în sălile de lectură, prin împrumutul 

interbibliotecar sau abonament personal. (Anexa « Regulament de prestare a 

serviciilor contra plată de către BRTŞ ») 

 Vizavi de accesul la resursele documentare şi informaţionale reprezentativi 

sunt următorii indicatori (situaţia la 1ianuarie 2008): total utilizatori serviţi – 2806; 

total vizite – 15113; total publicaţii consultate – 507554.  Cei mai activi utilizatori 

rămân a fi studenţii. Cerinţele utilizatorilor privind funcţionarea şi activitatea 

BRTŞ ţin de: 

1. Organizarea activităţii în spaţii adecvate, bine reutilate şi 

modernizate, inclusiv acces la Internet; 

2. Acces liber la baze de date în sprijinul procesului de studiu şi 

cercetare; 

3. Îmbunătăţirea serviciilor existente tradiţionale şi dezvoltarea 

serviciilor electronice noi (gratis şi contra plată ); 

4. Dezvoltarea colecţiilor în domeniile specifice bibliotecii; 

5. Asigurarea unei infrastructuri informaţionale adecvate; 

6. Extinderea serviciilor prin împrumutul interbibliotecar; 

7. Informarea utilizatorilor privind regulile şi condiţiile de acces la 

resursele documentare şi informaţionale ale BRTŞ; 
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8. Perfecţionarea şi extinderea sistemului de împrumut de publicaţii 

intern şi extern; 

9. Formarea culturii informaţionale a utilizatorilor în funcţie de 

cerinţele Societăţii Informaţionale. 

 

Problema extinderii şi diversificării serviciilor este determinată în mod direct 

de un feed- back permanent cu utilizatorii (sondaje, chestionare, discuţii, boxă de 

idei şi sugestii etc.)  

 

INFORMATIZARE. TEHNICI ŞI TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE 

 

       Capacităţile electronice vor fi dezvoltate, nu prin sacrificarea colecţiilor şi 

serviciilor tradiţionale, ci prin promovarea în paralel a acestora. Tehnologiile 

informaţionale exercită o influenţă tot mai mare asupra activităţilor de bibliotecă 

(modul de stocare, prezentare, transmitere şi utilizare a informaţiei). BRTŞ va crea 

posibilităţi şi va  facilita în continuare accesul la  diverse surse informaţionale: 

catalogul electronic şi  baze de date (locale şi internaţionale): „Juristul”, „EBSCO”, 

Articole din reviste în domeniul economic”,„Documente normative  

(standarde) în vigoare pe teritoriul RM” etc. 

 BRTŞ va urmări realizarea următoarelor obiective strategice: 

 extinderea şi diversificarea serviciilor oferite prin implementarea 

noilor tehnici şi tehnologii informaţionale; 

 asigurarea cu echipament tehnic a secţiilor bibliotecii şi lărgirea 

reţelei locale; 

 asigurarea cu resurse hardware (aparat de laminat, imprimante, etc) 

 achiziţionarea versiunii noi a soft-ului şi modulului web pentru 

biblioteci: IRBIS (ultima versiune), TINREAD(catalog electronic 

Internet); 
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 crearea unui web – site a BRTŞ, care ar conţine o informaţie 

concretă despre bibliotecă şi bazele de date privind accesul la 

colecţiile de documente; 

 crearea şi actualizarea bazelor de date bibliografice ale bibliotecii; 

                          elaborarea conceptului de organizare a „fişierului de autoritate a 

 

                         cercetătorilor ştiinţifici IEFS” în format electronic (pe subiecte şi  

                         pe nume); 

 retroconversia cataloagelor tradiţionale în format electronic. 

Dotarea cu echipament  şi implementarea tehnologiilor informaţionale relevă 

importanţa acţiunilor de dezvoltare şi modernizare a bibliotecii. Soluţionarea 

acestei probleme se va rezolva cu sprijinul IEFS, AŞM, MEC şi prin intermediul 

proiectelor şi programelor coordonate cu instituţiile date. 

 

5.5INFORMARE BIBLIOGRAFICĂ ŞI DOCUMENTARĂ 

 

Însuşirea modului de utilizare a diverselor genuri de documente, orientarea  

în sistemul de căutare şi găsire a informaţiei, reprezintă un segment important în 

activitatea info – bibliotecară a BRTŞ. În scopul eficientizării acestora, serviciile 

trebuie  orientate spre categorii  şi grupe concrete de utilizatori, accentul fiind pus 

pe comunicarea individuală cu utilizatorul. Activităţile la acest capitol se exprimă 

prin: ghidarea şi orientarea clienţilor, acordarea  serviciilor  de consultanţă (oferite 

de către bibliotecari la postul de informare şi consultanţă), editarea buletinelor 

informaţionale, organizarea zilelor de informare, expoziţiilor de documente etc. 

 Prioritare pentru viitor în activitatea serviciului  informare bibliografică  vor 

fi: 

 optimizarea sistemului de publicaţii bibliografice; 

 diversificarea serviciilor de referinţă; 

 îmbinarea organică a intereselor ştiinţifice individuale cu cele 

instituţionale; 



 15 

 elaborarea buletinelor de noi achiziţii  şi informarea operativă a 

specialiştilor IEFS, buletinelor tematice; 

 elaborarea şi editarea periodică a bibliografiilor publicaţiilor IEFS 

( o dată la doi ani); 

 elaborarea şi editarea publicaţiilor biobibliografice la cererea 

specialiştilor IEFS (contribuţii ştiinţifico – didactice). 

 

                     5.6 SPAŢII FUNCŢIONALE ŞI DOTAREA  MATERIALĂ 

  

Suprafaţa totală de amplasament a BRTŞ constituie 2016,4 m.p. Spaţiile sunt 

delimitate după cum urmează: sala de lectură cu peste 50 de locuri (pentru 

consultarea cărţilor, periodicelor, autoreferatelor etc.), sala de lectură în secţia 

documente normative cu peste 20 locuri la mese şi 4 locuri amenajate tehnic pentru 

citirea microfilmelor, microfişelor, sala de lectură pentru consultarea brevetelor de 

invenţii cu 28 locuri şi 2 locuri amenajate tehnic, fondul uzual de carte, depozit.  

Patrimoniu tehnic al  bibliotecii include: computere total – 11; staţii de lucru 

pentru utilizatori – 2; computere conectate la Internet – 8; imprimante – 3; scaner – 

1; copiator – 1. 

 

 Obiective strategice în domeniu: 

- modernizarea, renovarea şi reutilarea spaţiilor BRTŞ; 

- dotarea bibliotecii cu echipament tehnic necesar asigurării accesului la 

informaţie şi informatizarea activităţilor specifice de bibliotecă; 

- extinderea reţelei locale pentru toate serviciile (secţiile) bibliotecii şi 

asigurarea funcţionalităţii acesteia; 

- reorganizarea spaţiilor din sălile de lectură în scopul amplificării 

deservirii cu acces liber la raft; 

- crearea unei imagini bune a BRTŞ pentru atragerea a mai multor 

vizitatori. 
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6.  IMPACT şi VIABILITATE 

 

Impactul şi viabilitatea planificării strategice pot fi reliefate la nivel 

instituţional prin următoarele rezultate: facilitarea procesului de reorganizare şi 

modernizare a sistemului de informare al BRTŞ, gestionarea corectă a colecţiilor 

de documente, amplificarea şi diversificarea serviciilor info– bibliotecare, 

asigurarea cadrului necesar pentru implicarea profesională a întregului personal, 

realizarea obiectivelor şi sporirea gradului de satisfacere a necesităţilor 

informaţionale ale utilizatorilor prin implementarea unor instrumente de informare 

şi comunicare moderne, crearea mediilor organizaţionale  şi umane restructurate, 

care vor asigura schimbări pozitive  de lungă durată. 

 

                   

7.  MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA REALIZĂRII   OBIECTIVELOR 

STRATEGICE 

 

Procesul de monitorizare şi evaluare a prezentei strategii este orientat spre: 

*  Menţinerea conceptelor şi programelor bune, modificarea celor  ne 

optime prin revizuiri, eliminarea celor depăşite. 

* Mobilizarea potenţialului BRTŞ în conlucrare cu IEFS, pentru 

abordarea şi soluţionarea eventualelor probleme privind 

implementarea Planului Strategic respectiv. 

Planul Strategic constituie instrumentul de bază pentru procesul de 

planificare curentă (anuală), astfel fiind evidenţiate poziţiile şi direcţiile strategice 

de dezvoltare şi modernizare a BRTŞ. (Anexa „Planul de Activitate al BRTŞ 

pentru anul 2008”) 

 Evaluarea PS al BRTŞ trebuie  axat pe:  

 concordanţa lucrărilor desfăşurate cu Planul Strategic; 

 volumul lucrărilor finisate în raport cu lucrările planificate; 
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 calitatea lucrărilor la fiecare etapă; 

 raportul între cheltuielile aşteptate şi reale; 

 aprecierea rezultatelor Planului Strategic de către factorii de 

resort, utilizatori, personal şi de către alte persoane interesate. 
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