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 CAPITOLUL I. Dispoziţii generale 

1. Prezentul regulament stabileşte funcţiile, atribuţiile, drepturile, precum şi modul de organizare a 

activităţii serviciului “Informatizare” (în continuare Serviciu). 

2. Serviciul este parte componentă a Bibliotecii Centrale a Universității de Stat din Moldova (în 

continuare Biblioteca), care prin activitățile sale specifice contribuie la realiazarea misiunii, 

funcțiilor și atribuțiilor Bibliotecii.  

3. Prezentul regulament este elaborat în baza Regulamentului de organizare și funcționare a 

Bibliotecii Centrale USM, aprobat la ședința Senatului USM din 27.01.2022. 

CAPITOLUL II. Atribuţii, drepturi. 

Sectiunea 1. Atributii. 

1.1. Gestionarea şi întreţinerea echipamentelor IT. Administrarea rețelei locale: 

a) Asigură întreţinerea hardware/ software (instalarea, configurarea şi menţinerea) - 

calculatoarelor, imprimantelor, scanerelor, şi altor echipamente din dotarea BCU; 

b) Studiează si implementează noi tehnologii software existente în domeniul IT, în vederea 

dezvoltării şi modernizării soluţiilor concepute în cadrul serviciului, în conformitate cu 

evoluţiile hardware 

c) Participă la elaborarea propunerilor în vederea utilării (dotării) Bibliotecii cu calculatoare şi 

alt echipament de calcul; 

d) asigură menţinerea reţelei interne de computere în stare de lucru; 

e) monitorizează asigurarea accesului la Internet, baze de date; 

f) asigură securitatea serverelor şi reţelei interne a Bibliotecii. 

1.2. Sistemele automatizate de bibliotecă şi securitatea lor: 

a) Administrează sistemul integrat de bibliotecă Aleph-500 la nivel local. 

b) Asigură funcționalitatea software-ului DSpace. şi securitatea repozitoriului institutional (IR-

MSU).  

1.3. Administrarea serverelor instituţionale: 
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a) Configurarea, întreţinerea, igienizarea, accesul şi securitatea serverelor BCU; 

b) Asigură securitatea şi confidenţialitatea datelor de pe servere; 

c) Administrează parolele de acces la serverele BCU. 

1.4.  Constituirea si mentenanţa repozitoriu-lui institutional (IR MSU): 

a) asigură procesul de creare şi dezvoltare a repozitoriului instituţional în calitate de executant 

principal (administrator);  

b) asigură dezvoltarea repozitoriului sub aspect tehnologic şi de conţinut; 

c) recepţionează documente / informaţii de la autori în scopul plasării acestora în Repozitoriu; 

d) realizează nemijlocit procesul de arhivare a documentelor în repozitoriu; 

e) oferă consultaţii autorilor privind autoarhivarea publicaţiilor; 

f) aplică Google Analytics în vederea optimizării rapoartelor statistice;  

1.5. Asigurarea funţionalităţii paginei oficiale BCU: 

a) Asigură dezvoltarea şi funcţionarea paginei oficiale BCU; 

b) Monitorizează şi asigură securitatea informaţiilor de pe pagina oficială a Bibliotecii; 

1.6.  Digitalizarea resurselor documentare. 

a) Crearea unei colecții digitale, constând în scanarea și prelucrarea informatizată a 

documentelor si care are ca obiective principale extinderea și simplificarea accesului la 

documente, precum și accelerarea procesului de furnizare a acestora. 

b) Identificarea prioritatilor de digitizare a documentelor. 

c) Identificarea echipamentelor si Software-ului 

d) Selectia documentelor/colectiilor ce urmeaza a fi digitizate. 

e) Crearea de continut digital 

1.7. Asigurarea accesului la Internet, baze de date, catalogul partajat, repozitoriul 

institutional: 

a) Asigurarea accesului la Bazele de Date, 

b) Promovarea Stiintei Deschise. 

b) Actiuni de instruire in cadrul formării Culturii informației. 

b) Oferirea serviciilor de asistență şi consultanţă, la cerere, utilizatorilor in sala multimedia.  
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Sectiunea 2.  Drepturile și responsabilitatea Serviciului ”Informatizare” 

2.1. In realizarea functiilor si atributiilor sale, Serviciul „Informatizare~ are urmгtoarele drepturi:  

a) colaborarea cu alte servicii profesionale; 

b) participarea la activităţi de instruire, conferinţe, seminare, mese rotunde şi alte activităţi, 

organizate cadrul instituţiei, în alte instituţii dinrepublica cit si in afara ţării; 

c) colaborarea cu alte instituţii în scopul studierii şi schimbului de experienţă în 

domeniul tehnologiilor informaţionale. 

d) exercitarea altor drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare. 

2.2. In realizarea funcțiilor si atribuțiilor sale, Serviciul „Informatizare” are următoarele 

responsabilităţi: 

a) asigurarea respectării prevederilor actelor legislative şi normative în vigoare, a standardelor, 

precum şi a protocoalelor de colaborare; 

b) implementarea eficientă a procedurilor, tehnicilor, metodelor noi de lucru; 

c) depistarea la timp a lacunelor existente şi elaborarea propunerilor de înlăturare a lor; 

d) efectuarea analizei activităţii serviciului în modul şi termenii stabiliţi; 

e) respectarea normelor privind securitatea în muncă de către personalul serviciului; 

f) asigurarea utilizării raţionale a bunurilor materiale şi potenţalului uman 

CAPITOLUL III. Organizarea activității Serviciului „Informatizare” 

3.1. Structura şi personalul centrului se aprobă în baza Statelor de personal aprobate de către 

conducerea USM. 

3.2. Serviciul „Informatizare”  este condus de şeful de serviciu,  care se numeşte, se eliberează sau se 

revocă din funcţie de către Rectorul USM,, la propunerea șefului de bibliotecă, conform Codului 

muncii si reglementărilor în vigoare. Acesta este responsabil de organizarea şi dirijarea activităţii 

Serviciului şi asigură îndeplinirea obiectivelor stabilite.  

3.3. Personalul serviciului este angajat, suspendat şi revocat de rectorul universității, la propunerea 

sefului bibliotecii,  în conformitate cu Codul muncii al RM şi a legislaţiei în vigoare. 
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3.4. Serviciul „Informatizare” colaborează şi îşi corelează activitatea cu conducerea şi toate 

subdiviziunile BCU, cu colegi din alte instituţiii ce ţin de domeniul său de activitate. Serviciul 

„Informatizare”participă la activitatea comisiilor cu atribuţii în domeniile de profil. 

3.4. Atribuțiile și competențele personalului Serviciului „Informatizare” se stabilesc prin fișa de post, 

elaborate si vizate de către rector/prorector, șeful bibliotecii, șeful secției Resurse umane. 

3.5. Personalul Serviciului „Informatizare” își desfășoara activitatea în conformitate cu normele de 

conduită profesională prevăzute de Codul deontologic al bibliotecarului, aprobat de Consiliul 

Biblioteconomic Național, precum și Codul de etică și integritate academic al Universității de Stat 

din Moldova. 

CAPITOLUL IV. Dispoziții finale 

1. Regulamentul de organizare şi funcţionare intră în vigoare la data aprobării lui de către Consiliul de 

Administrație al Bibliotecii. 

2. Regulamentul se aduce la cunoştinţă, în mod obligatoriu, tuturor angajaţilor serviciului. 

 

Lista salariaţilor  Serviciului „Informatizare” 

 

Nr. Nume, prenume Semnătura 

1 Vedrascu-Sorbala Ludmila  

2. Corovai Ala  

3. Ni Alexandra  

3. Faureanu Tatiana  

 

  

 


