
 

 

Proiect managerial pentru funcția de 
secretar general al ABR (2019-2023) 

 
 
Conform Statutului ABR, activitatea secretarului general are în vedere: 

- monitorizarea respectării prevederilor Statutului ABR 
- asigurarea punerii în practică a Hotărârilor AG și ale CD 
- coordonarea activității secretarului executiv al Asociației 
 
Alături de președintele ABR, secretarul general contribuie la realizarea 

obiectivelor generale şi specifice asumate prin planul managerial, al căror scop este 
creșterea calității activității asociației, a nivelului de implicare în activitatea 
profesională a membrilor și extinderea tipului de activități desfășurate. De 
asemenea, secretarul general colaborează cu președinții diviziunilor și cu 
președinții secțiunilor profesionale. 
 

Tipuri de activități: 
- organizatorice şi de comunicare, prin colaborarea cu: 

• președinții diviziunilor, în vederea transmiterii și centralizării activităților la 
nivelul acestor structuri, recepționării documentelor rezultate în urma 
evenimentelor profesionale organizate; 

• președinții secțiunilor profesionale, pentru stabilirea planului de realizare a 
reuniunilor profesionale la nivel național și a difuzării documentelor 
elaborate în cadrul acestora; 

• președinții filialelor teritoriale ale ABR, pentru comunicarea activităților 
desfășurate în fiecare județ, a situației numerice a membrilor și a altor 
probleme specifice; 

• grupurile de lucru inițiate în cadrul Consiliulu director, pentru centralizarea 
activităților propuse, monitorizarea nivelului lor de realizare, comunicarea 
rezultatelor la nivelul Consiliului, în vederea identificării și rezolvării 
problemelor; 

• juristul care asigură consultanţă juridică, pentru rezolvarea corespunzătoare 
a problemelor și validarea legalității propunerilor de modificări legislative 
formulate; 

• secretarul executiv, a cărui activitate o urmărește pentru asigurarea fluxului 
de comunicare la toate nivelurile; 

• membrii ABR, prin selecția noutăților de interes referitoare la activitatea 
profesională și urmărirea transmiterii lor online; 

• alte structuri și organisme care pot influența activitatea asociației și statutul 
de bibliotecar. 

 
 
 



- legislative 
• susține membrii Consiliului și președinții secțiunilor profesionale în     

formularea și transmiterea amendamentelor la legislaţia aplicabilă 
structurilor din domeniul infodocumentar, inclusiv prin formularea unor 
propuneri concrete;  

• centralizează propunerile de modificare a Statutului ABR, formulează 
propuneri, susține elaborarea de regulamente necesare desfășurării 
activității Asociației, solicită modificarea celor deja existente în conformitate 
cu necesitățile identificate; transmite informațiile către reprezentantul 
juridic . 

- de cooperare la nivel național (prin promovarea demersurilor profesionale 
comune, alături de alte asociații profesionale, conform deciziilor CD) și internațional 
(prin contribuții directe pentru implicărea ABR în asociații profesionale de profil - 
EBLIDA, LIBER, IFLA). 
- referitoare la dezvoltarea profesională 

- prin facilitarea participării membrilor ABR la cursuri de specializare 
organizate sub egida ABR sau în colaborare cu alte structuri, pe subiecte care 
să urmeze cele mai noi direcții de dezvoltare în domeniul științelor 
informării și documentării (activitate demarată în perioada 2015-2019); 
- prin realizarea demersurilor pentru obţinerea calităţii de furnizor de 
servicii de formare profesională a adulţilor (autorizare din partea Autorităţii 
Naţionale pentru Calificări), pentru organizarea de cursuri de specializare 
sau/și perfecționare, în acord cu subiectele de interes precizate de membrii 
ABR, cu implicarea colectivului de lectori al ABR format din specialiști 
atestaţi ca formatori. 

- de cercetare şi editoriale, prin implicarea în selecția și apariția acestora în 
publicațiile Asociației. 
- de advocacy 

- prin implicarea directă, alături de conducerea ABR, pentru susținerea, în 
cadrul unor reuniuni, a cauzei specialiștilor din structurile infodocumentare 
și pentru recunoașterea rolului acestora în procesul de învățământ și 
cercetare la nivel național; 
- prin elaborarea de materiale având ca scop promovarea profesiei în fața 
factorilor cu putere de decizie și a tuturor celor implicați. 
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