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I. Argument: 

Învățământul de specialitate din România trece prin reforme datorate alinierii la 

cerintele impuse la nivel național și international. Învățământul de specialitate trebuie să-și 

reunească forțele și experiența pentru a putea deveni competitivi pe piața ofertelor de studii de 

la nivel european. 

Dacă legislația națională adoptată ne ajută încă în privința nevoii de studii de 

specialitate, nu ne ajută însă foarte mult în privința calității și diversității formării inițiale și pe 

parcurs (life long learning). 

Prin urmare, unul dintre obiectivele principale ale secțiunii Educație și formare 

profesională pentru următoarea perioadă este atragerea de noi membri în cadrul 

asociaţiei/secțiunii care provin din mediul academic și care sunt implicați direct în procesul 

didactic de specialitate, dar și de coordonare a  programelor de studii de specialitate. Prezentul 

plan managerial include pe lângă propunerea unor obiective generale şi specifice ale 

diviziunii, motivaţia candidaturii şi reperele managementului diviziunii în perioada 

mandatului. 

II. Motivaţia candidaturii: 

- Motivul principal care m-a determinat să îmi depun candidatura este acela că fac parte 

din Asociaţia Bibliotecarilor din (Învăţământ) România de peste 15 de ani, timp în care mi-

am desfăşurat activitatea cu dăruire şi m-am implicat constant în activităţile specifice ale 

filialei ABIR/ABR Timiș, dar și în secțiunea de Cultura Informației; 

- Competenţele dobândite în domeniul coordonării activităţii de formare profesională în 

calitate de cadru didactic asociat al Universității de Vest din Timișoara şi experienţa 

acumulată în structuri profesionale similare, la nivel mondial. 

 
 

III. Obiective generale ale Secțiunii: 

Principalele obiective strategice ale secțiunii vizează prioritar reprezentarea 

intereselor programelor și catedrelor de studii de specialitate din universitățile 

românești și propunem  includerea în planul strategic general al ABR: 

- identificarea periodică (anuală) a problemelor întâmpinate de cadrele didactice care 

predau specializări ale domeniului Științele informării și documentării, prin aplicarea 

unui chestionar online; 

- găsirea de strategii și susținerea fostelor centre de formare profesională pentru 

reînființare; 



- întocmirea de rapoarte privind problemele întâmpinate în cadrul centrelor de formare 

profesională inițială și pe parcurs pentru a fi aduse la cunoștința conducerii ABR și 

CNB; 

- intermedierea de parteneriate naționale și internaționale de schimb de experiență, 

sprijinirea conferințelor; 

- reautorizarea asociaţiei ca furnizor de formare profesională pentru ocupaţia de 

bibliotecar studii medii şi implicarea formatorilor autorizaţi, din rândul bibliotecarilor 

universitari, în predarea cursurilor privind competenţele prevăzute în standardele 

ocupaţionale specifice; 

- crearea unei baze de date actualizate la nivelul ABR privind corpul de formatori și 

centre de studiu inițiale și pe parcurs existente în țară dar și în străinătate, pe 

specialităţile/competenţele solicitate în calificarea/specializarea/perfecţionarea 

bibliotecarilor; 

- stimularea şi susţinerea activităţii de cercetare în domeniul biblioteconomic; 

sprijinirea publicării de către bibliotecarii universitari a rezultatelor cercetărilor din 

domeniu, în reviste de specialitate cu factor de impact mare - Revista Română de 

Biblioteconomie și Știința Informării  - RRBSI; 

- crearea unei echipe la nivelul asociaţiei pentru realizarea şi monitorizarea proiectelor 

de cercetare ştiinţifică şi a celor cu finanţare externă, în vederea dezvoltării 

profesionale a resurselor umane din biblioteci; 

IV. Obiective specifice ale Secțiunii: 

- Preocuparea pentru atragerea în cadrul asociaţiei, a unui număr cât mai mare de 

cadre didactice și doctori în ştiinţele informării și documentării; 

- Promovarea programelor de studii ale facultăţilor cu profil biblioteconomic în cadrul 

ABR şi stabilirea competenţelor profesionale pe care studenţii acestor facultăţi trebuie să le 

deţină la absolvire; 

- Încheierea la nivelul asociaţiei a unor acorduri cu Rectoratele Universităţilor de stat şi 

private pentru includerea în curricula universitară a cursurilor de cultura 

informaţiei/tehnici de informare şi documentare, necesare formării şi dezvoltării abilităţilor 



de cercetare ale tuturor categoriilor de utilizatori din mediul academic (studenţi, cadre 

didactice, cercetători); 

- Organizarea unor acţiuni comune la nivelul secțiilor de Științele informării și 

documentării, identificarea unor acţiuni de tradiţie.  

- Sprijinirea secțiunilor pentru a fi promovate la nivel internațional. 

V. Management: 

Obiective: 

- Reprezentarea secțiunii în cadrul Consiliului de conducere al ABR şi informarea 

promptă a membrilor secțiunii cu privire la problemele specifice discutate în Consiliul de 

conducere al ABR; 

- Stabilirea responsabilităţilor clare ale membrilor Biroului de coordonare şi Comitetului 

permanent al secțiunii; 

- Atragerea de resurselor financiare procentual cu numărul participanţilor la reuniunile 

profesionale ale secțiunii; 

- Actualizarea permanentă a site-ului asociaţiei şi includerea unor rubrici explicite 

referitoare la activităţile secțiunii (structură, plan, reuniuni profesionale; standarde 

actualizate); colaborarea specialiştilor secțiunii la asigurarea versiunii engleze a site-ului 

asociaţiei pentru asigurarea vizibilităţii în comunitatea profesională internaţională; 

- Utilizarea tehnologiilor online (webinar, Adobe Connect) pentru eficientizarea 

comunicării între structurile asociative, între membrii secțiunii şi celelalte 

diviziuni/secţiuni ale asociaţiei; 

- Propunerea pentru acordarea unor premii pentru cadrele didactice de specialitate cu o 

activitate deosebită în domeniul științelor informării și documentării. 



VI. Concluzii: 

Prezentul plan managerial va putea fi completat în funcţie de cerinţele comunităţii 

profesionale specifice, iar prin concretizarea lui se va consolida poziţia secțiunii în cadrul 

asociaţiei şi se va asigura continuitatea dezvoltării vieţii profesionale. Definirea obiectivelor 

generale şi specifice a avut în vedere atât interesele asociaţiei, cât şi cele individuale şi 

colective ale membrilor săi. Actul managerial pe care-l propun va fi unul profund marcat de 

ideea de participativitate, precum şi de alte caracteristici, cum ar fi: onestitatea, respectul faţă 

de profesie, colegialitatea şi transparenţa. 

Atingerea acestor obiective va fi posibilă numai cu sprijinul conducerii asociaţiei şi 

implicarea membrilor Biroului de coordonare al secțiunii, a comitetului permanent, precum şi 

a colaboratorilor. 
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