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Newsletter nr. 1 - Iunie 2011 

  

Acesta este primul newsletter al proiectului cu titlul Parteneriat pentru modernizarea şi 

reorganizarea serviciilor bibliotecilor universitare, contract nr. 

POSDRU/86/1.2/S/ 58132 cofinanţat din Fondul Social European. 

 

Newsletter-ul de faţă este primul din seria care va fi editată pe parcursul implementării 

proiectului amintit, iar demersul de faţă are rolul de a promova şi informa publicul larg cu 

privire la activităţile şi progresul proiectului. 

Proiectul a debutat pe data de 1 octombrie 2011 şi va fi finalizat pe data de 30 noiembrie 

2012. Detalii privind obiectivele, activităţile şi rezultatele anticipate pot fi consultate pe 

pagina proiectului aflată pe site-ul Bibliotecii Centrale ASE localizată 

la:http://www.biblioteca.ase.ro/biblioteca/ 

 

În data de 26 ianuarie 2011 s-a desfăşurat seminarul de prezentare oficială a proiectului, 

organizat de ASE Bucureşti. La eveniment au participat toţi membrii echipei de 

implementare a proiectului din partea instituţiei de învăţământ beneficiare, precum şi 

membrii echipei de implementare din cadrul instituţiei de învăţământ partenere, respectiv 

Universitatea din Craiova. 

În cadrul seminarului de lansare a fost prezentat obiectivul principal al proiectului, şi 

anume,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. 

   

http://www.biblioteca.ase.ro/biblioteca/


                              

 

                                                                           

 

În ceea ce priveşte progresul proiectului, în perioada octombrie 2010 - mai 2011 au fost 

iniţiate şi realizate mai multe activităţi şi acţiuni, printre care menţionăm: 

o Promovarea proiectului: organizarea seminarului de lansare, derularea campaniei de 

informare şi comunicare, elaborarea şi distribuirea de materiale publicitare; 

o Realizarea demersurilor în vederea derulării procedurii de achiziţie publică pentru un 

sistem informatic integrat specializat pentru bibliotecă; 

o Catalogarea, clasificarea şi indexarea retrospectivă a unui număr de aproximativ 1100 

de publicaţii aflate în colecţiile bibliotecii, precum şi introducerea acestora în sistem; 

o Realizarea unui studiu de prospectare a pieţei în vederea completării portofoliului de 

baze de date oferite utilizatorilor; 

o Scanarea unui număr de aproximativ 3500 pagini din Anuarele Statistice ale României 

1904-1989 în vederea dezvoltării unei biblioteci digitale; 

o Realizarea paginii web dedicate proiectului pe site-ul Bibliotecii Centrale ASE, 

adresahttp://www.biblioteca.ase.ro/biblioteca/. 

Contact: 

Manager proiect conf. univ. dr. Liviu Bogdan VLAD 

tel: 021-319.19.15, email: liviubogdanvlad@biblioteca.ase.ro 

http://www.biblioteca.ase.ro/biblioteca/ 

 

 

 

http://www.biblioteca.ase.ro/biblioteca/
mailto:liviubogdanvlad@biblioteca.ase.ro
http://www.biblioteca.ase.ro/biblioteca/
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Newsletter nr. 2 - August 2011 

 

  

Newsletter-ul de faţă, al doilea din seria ce va fi editată pe parcursul implementării 

proiectului cu titlul Parteneriat pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor 

bibliotecilor universitare, cod proiect POSDRU/86/1.2/S/ 58132 cofinanţat din 

Fondul Social European, are rolul de a promova şi informa publicul larg cu privire la 

activităţile şi progresul proiectului. 

În perioada iunie 2011 - august 2011 au fost iniţiate şi realizate mai multe activităţi şi 

acţiuni, printre care menţionăm: 

                                                                                        

o Activitatea 2: Promovarea proiectului 

o Elaborarea, realizarea şi distribuirea unor materiale publicitare (fluturaşi, afişe) şi 

buletine informative în vederea informării publicului larg asupra stadiului implementării 

proiectului şi promovării acestuia. 

 

o Activitatea 6: Completarea retrospectivă a bazei de date 

o Catalogarea, clasificarea şi indexarea retrospectivă a unui număr de 

aproximativ 1725 publicaţii aflate în colecţiile bibliotecii, precum şi introducerea acestora 

în sistem. 

o Activitatea 7: Achiziţionarea de noi baze de date 



o Realizarea demersurilor în vederea derulării procedurilor de achiziţie publică pentru 

 dezvoltarea şi completarea portofoliului de  baze de date științifice al Bibliotecii Centrale 

ASE şi al Bibliotecii Centrale UCV. 

 

o Activitatea 8: Dezvoltarea unei biblioteci digitale 

 Etapa Constituirea unor baze de date proprii care să cuprindă cele mai valoroase 

lucrări ale economiştilor români aflate în patrimoniul bibliotecii: 

o Derularea activităţii de informare, documentare şi cercetare bio-bibliografică realizată de 

către membrii echipei de implementare; etapa a avut ca obiect identificarea celor mai 

importanţi reprezentanţi ai domeniului economic, personalităţi de seamă ale economiei şi 

culturii româneşti, precum şi lucrări de valoare aparţinând economiştilor români, aflate în 

patrimoniul bibliotecii. În urma acestei acţiuni se va stabili în perioada următoare lista 

lucrărilor ce urmează a fi digitizate. 

  

Etapa Constituirea unei baze de date care să cuprindă Anuarele Statistice ale 

României 1904-1989: 

o Scanarea unui număr de aproximativ 5800 pagini din Anuarele Statistice ale României 

1904-1989 în vederea dezvoltării unei biblioteci digitale. 

 

Contact: 

Manager proiect conf. univ. dr. Liviu Bogdan VLAD 

tel: 021-319.19.15, email: liviubogdanvlad@biblioteca.ase.ro 

http://www.biblioteca.ase.ro/biblioteca/ 
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Parteneriat pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor 

universitare 

Newsletter nr. 3 - 14 Iunie 2012 

 

 Acest newsletter, din seria editată pe parcursul implementării proiectului cu titlul Parteneriat 

pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor universitare, cod proiect 

POSDRU/86/1.2/S/ 58132 cofinanţat din Fondul Social European, are rolul de a promova şi informa 

publicul larg cu privire la activităţile şi progresul proiectului. 

În ultimul trimestru al anului 2011 a fost achiziționat un nou sistem informatic integrat de bibliotecă, 

compus din următoarele module: 

-          WebOPAC; 

-          Catalogare / Indexare / Fişier autorităţi / Inventariere / Depozit; 

-          Circulaţie / Împrumuturi / Rezervări / Penalități; 

-          Porți de intrare (de tip Gateways); 

-          Server Z39.50 (ver. 3, compatibil Bath Profile nivel 1); 

-          Z39.50 server/client (partajare de resurse); 

-          Modul de Bibliotecă Digitală; 

-          Portal de gestiune resurse eterogene; 

-          Achiziţii; 

-          Control Seriale; 

-          Partajare Resurse (Consorţiu); 

-          Modul OAI PMH; 



-          Z39.50 OPAC şi client; 

-          Client Z39.50 (integrat); 

-          Generator Rapoarte; 

-          Community Information (Information Desk); 

-          Import / Export (MARC şi alte formate); 

-          Administrare. 

Punerea în producție a sistemului necesită parcurgerea următoarelor etape: 

- instalarea componentelor sistemului; 

- conversia datelor din bazele de date ale bibliotecii în noul sistem; 

- realizarea unor sesiuni de instruire atât la nivel de administrator, cât și la nivel de 

utilizator; 

- parametrizarea sistemului conform cu cerințele specifice ale Bibliotecii Centrale 

a Academiei de Studii Economice; 

- verificarea funcționalității componentelor sistemului în raport cu cerințele și 

remedierea eventualelor disfuncționalități. 

Etapa de instalare a componentelor sistemului a fost finalizată și au fost realizate și sesiunile de 

instruire la nivel de administrator. 

De asemenea, a fost finalizată și etapa de conversie a datelor deținute de bibliotecă din sistemele 

L4U, Mandarin și WinIsis în noul sistem de bibliotecă. 

Implementarea sistemului va contribui la modernizarea activităţii de studiu individual 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 cele clasice, cât şi cele digitale.  

În perioada următoare sistemul se va afla în testare şi, ulterior, va fi pus în producție pentru a fi 

exploatat de către beneficiari: cadre didactice, cercetători, doctoranzi, masteranzi, studenți și, nu în 

ultimul rând, bibliotecari. 

Contact: 

Manager proiect conf. univ. dr. Liviu Bogdan VLAD 

tel: 021-319.19.00 / 386, email: liviubogdanvlad@yahoo.com 

http://www.biblioteca.ase.ro/biblioteca/ 
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Parteneriat pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor universitare 

Newsletter nr. 4 - 10 august 2012 

  Acest newsletter, din seria editată pe parcursul implementării proiectului cu titlul Parteneriat 

pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor universitare, cod proiect 

POSDRU/86/1.2/S/ 58132 cofinanţat din Fondul Social European, are rolul de a promova şi informa 

publicul larg cu privire la activităţile şi progresul proiectului. 

Pe parcursul lunii iulie 2012 a fost finalizată testarea tuturor modulelor sistemului integrat de 

bibliotecă achiziţionat în cadrul proiectului și, începând cu 17 iulie 2012, Biblioteca Centrală a 

Academiei de Studii Economice utilizează exclusiv acest sistem. 

Noul sistem integrat de bibliotecă oferă utilizatorilor activi (studenţi, doctoranzi, masteranzi, cadre 

didactice şi cercetători) următoarele servicii: 

- accesul la catalogul online la adresa http://opac.biblioteca.ase.ro; 

- accesul la bazele de date bibliografice externe (BN France, OCLC, Oxford Library, Tulips) la 

adresa http://portal.biblioteca.ase.ro; 

- accesul la cărţi în format electronic (ebooks). Acest serviciu se poate realiza atât local (resurse 

electronice digitizate în cadrul proiectului), cât şi la distanţă (cărţi electronice disponibile în bazele 

de date achiziţionate în cadrul proiectului); 

- accesul la informaţii existente pe CD-ROM-urile aflate în colecţiile bibliotecii; 

- referinţe bibliografice, informare şi documentare cu privire la documente existente în bazele de 

date ale bibliotecii și în alte biblioteci; 

- 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.; 

http://opac.biblioteca.ase.ro/
http://portal.biblioteca.ase.ro/


- localizarea unui document de interes şi rezervarea acestuia pentru un eventual împrumut (dacă 

documentul respectiv este disponibil la împrumut); 

- 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. 

  Contact: 

Manager proiect conf. univ. dr. Liviu Bogdan VLAD 

tel: 021-319.19.00 / 386, email: liviubogdanvlad@yahoo.com 

http://www.biblioteca.ase.ro/bibliomod/ 
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Parteneriat pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor 

universitare 

Newsletter nr. 5 - 05 octombrie 2012 

  

În cadrul proiectului Parteneriat pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor 

universitare,  contract nr. POSDRU/86/1,2/8/58132, Academia de Studii Economice din 

Bucureşti, în parteneriat cu Universitatea din Craiova, a achiziţionat pentru utilizatorii bibliotecii 

acces permanent la o serie de colecţii de carte electronică disponibile pe 

platformele ProQuest, Springerlink şi Emerald. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Colecţii de cărţi electronice pe platforma ProQuest 

 

 Link de acces: http://site.ebrary.com/lib/ucv/home.action 

ProQuest, considerat cel mai mare agregator la nivel mondial, a achiziţionat în ianuarie 2011 

platforma Ebrary, care a devenit lider de piaţă pe segmentul furnizare de carte în format 

electronic pentru mediul academic şi de cercetare. 

Colecţii1 la care Biblioteca UCV alături de Biblioteca ASE oferă acces: 

      Colecţia Business and Economics 

      Colecţia Computer and IT 

      Colecţia Globalization 

      Colecţia History and Political Science 

      Colecţia Language, Literature and Linguistics 

      Colecţia Law, International Relations and Public Policy 

      Colecţia Mathematics 

      Colecţia Education 

      Colecţia Life Sciences 

      Colecţia Career Guides 

      Colecţia Antropology and Sociology                 

                                                     

 1 Din fiecare colecţie Biblioteca UCV are  acces la un număr de 40 titluri. 

  

Colecţia de cărţi electronice Business and Economics pe platforma Springerlink 

 

  

Link de acces:  http://link.springer.com/ 

  

Editura Springer a inclus pe platforma Springerlink, începând cu anul 2006, cărţile şi 

enciclopediile publicate. Colecţia Business and Economics este considerată una dintre cele mai 

importante din cadrul editurii Springerlink, lucru dovedit atât de numărul de titluri, dar mai ales 

de valoarea lucrărilor publicate.  

  

  

Colecţii2 la care Biblioteca UCV oferă acces: 

      Colecţia Business and Economics 2011                  

 2 Din această colecţie Biblioteca UCV beneficiază de acces la  un număr de 250 titluri. 

http://site.ebrary.com/lib/ucv/home.action
http://link.springer.com/


   

Colecţia de cărţi electronice Business, Management and Economics pe platform Emerald 

 

  

Link de acces:  

http://www.emeraldinsight.com/products/ebookseries/collections.htm?id=3 

 

Editura Emerald este considerată una dintre cele mai importante edituri de literatura economică 

din lume, iar scopul acestei edituri este de a reduce distanţa dintre cercetarea academică şi 

practica de zi cu zi în domeniul economic. 

  

 Colecţii
3
 la care Biblioteca UCV  oferă acces: 

       Colecţia Business, Management and Economics - arhiva 1991-2011 plus anul 

curent 

  
3
 Din această colecţie Biblioteca UCV are acces la  un număr de 86 titluri de serii de carte 

electronică. 

 Contact: 

Manager proiect conf. univ. dr. Liviu Bogdan VLAD 

tel: 021-319.19.00 / 386, email: liviubogdanvlad@yahoo.com 

http://www.biblioteca.ase.ro/ 
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Parteneriat pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor 

universitare 

Newsletter nr. 6 - noiembrie 2012 

 

  În perioada 1 octombrie 2010 – 30 noiembrie 2012 s-a derulat proiectul Parteneriat pentru 

modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor universitare, în care Academia de Studii 

Economice din Bucureşti a fost  beneficiar și Universitatea din Craiova partener. 

 

 Obiectivul general al proiectului, 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 a fost atins. 

Rezultatele proiectului s-au concretizat prin: 

·    Implementarea unui nou sistem integrat de bibliotecă (http://opac.biblioteca.ase.ro/); 

·    Conversia bazei de date bibliografice a Bibliotecii Centrale (51 399 titluri distincte, 171 851 

volume); 

·    Crearea unei biblioteci digitale cu acces din Internet (32 105 pagini din publicații monografice, 

26 035 pagini din publicații periodice); 

·    Achiziţionarea a trei baze de date în domeniile de interes ale instituţiilor partenere (1 481 

titluri ebooks); 

http://opac.biblioteca.ase.ro/
http://opac.biblioteca.ase.ro/opac/advancedsearch?level=all&limit=20&material_type=all&ob=asc&q=bib_subject%3Acarte+electronica&s_source=local&sb=relevance&view=CONTENT&wi=false
http://opac.biblioteca.ase.ro/opac/advancedsearch?level=all&limit=20&material_type=all&ob=asc&q=bib_subject%3Acarte+electronica&s_source=local&sb=relevance&view=CONTENT&wi=false


·    Partajarea bazelor de date constituite şi a celor achiziţionate; 

·    Modernizarea site-ului Bibliotecii Centrale (http://biblioteca.ase.ro/), respectiv  

http://biblio.central.ucv.ro/ 

·   Instruirea membrilor grupului țintă (80 de persoane cu funcţii de conducere, monitorizare, 

evaluare şi control în învăţământul superior şi 300 de studenti) în vederea deprinderii abilităţilor 

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

electronice furnizate de bibliotecă, precum şi a noilor aplicaţii oferite prin implementarea noului 

sistem informatic integrat, prin intermediul a 10 seminarii/sesiuni de training organizate în cadrul 

instituţiilor partenere în proiect. 

Contact: 

Manager proiect conf. univ. dr. Liviu Bogdan VLAD 

tel: 021-319.19.00 / 386, email: liviubogdanvlad@yahoo.com 

http://www.biblioteca.ase.ro/ 
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