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Obiectivele Proiectului MISISQ 

 
 

1. Implementarea unui sistem modern automatizat de bibliotecă, 
crearea catalogului partajat al bibliotecilor universitare-partenere 
ale proiectului 

2. Crearea repozitoriilor instituţionale 

3. Exploatarea şi mentenanța sistemului automatizat de bibliotecă şi a 
repozitoriilor instituţionale 

4. Formarea culturii informaţiei utilizatorilor şi diversificarea 
serviciilor informaţionale  

5. Diseminarea informaţiei privind Proiectul MISISQ  

6. Managementul proiectului 

7. Evaluarea proiectului 



Obiective – 2014 
 

1. Implementarea unui sistem modern automatizat de 
bibliotecă, crearea  catalogului partajat al bibliotecilor 
universitare-partenere ale proiectului 

 

2. Diseminarea informaţiei privind proiectul MISISQ  

 

3. Managementul proiectului 

 



Realizarea obiectivelor  anului 2014 

 

 Obiectiv:  Implementarea unui sistem modern 
automatizat de bibliotecă, crearea catalogului 

partajat al bibliotecilor universitare-partenere din RM 

 

• Analiza situaţiei curente a bibliotecilor  (infrastructură, soft de 
bibliotecă, echipamente) 

• Elucidarea necesităţilor bibliotecilor privind automatizarea 
tehnologiilor de bibliotecă 

• Elaborarea sintezelor  în baza cercetărilor efectuate şi 
prezentarea acestora la kickoff meeting-ul din Kaunas, Lituania 

• Cercetarea  soft-urilor relevante pentru bibliotecile–partenere 
din RM 

• Procurarea soft-ului, a serverului, imprimante pentru barcodare 
și scanere  



Tendere 

1. Soft 

• http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:252561-
2014:TEXT:EN:HTML&src=0 

 

2. Server 

• http://achizitii.usmf.md/anunturi/cop14-015443 

• http://achizitii.usmf.md/wp-
content/blogs.dir/180/files/sites/180/2014/07/cop14.015443
.pdf 

 

 

 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:252561-2014:TEXT:EN:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:252561-2014:TEXT:EN:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:252561-2014:TEXT:EN:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:252561-2014:TEXT:EN:HTML&src=0
http://achizitii.usmf.md/anunturi/cop14-015443
http://achizitii.usmf.md/anunturi/cop14-015443
http://achizitii.usmf.md/anunturi/cop14-015443
http://achizitii.usmf.md/wp-content/blogs.dir/180/files/sites/180/2014/07/cop14.015443.pdf
http://achizitii.usmf.md/wp-content/blogs.dir/180/files/sites/180/2014/07/cop14.015443.pdf
http://achizitii.usmf.md/wp-content/blogs.dir/180/files/sites/180/2014/07/cop14.015443.pdf
http://achizitii.usmf.md/wp-content/blogs.dir/180/files/sites/180/2014/07/cop14.015443.pdf


Realizarea obiectivelor anului 2014 

 
Obiectiv:  Diseminarea informaţiei privind 

proiectul MISISQ 
 
• Constituirea grupului de lucru 

 
• Elaborarea logo-ului și a sloganului proiectului 

 
• Elaborarea site-ului (http://misisq.usmf.md/) 

 
• Diseminarea informaţiei privind proiectul MISISQ 
 
• Elaborarea materialelor promoţionale  

 

 

http://misisq.usmf.md/


Materiale promoționale 



Materiale promoționale 



Materiale promoționale 



Materiale promoționale 



       Realizarea obiectivelor  anului 2014 

Obiectiv:  Managementul proiectului  
 

• Crearea grupurilor de lucru cu scopul realizării obiectivelor: 

 Implementarea software specializat de bibliotecă în bibliotecile din RM 

 Repozitorii instituționale 

 Cultura informaţiei 

 Diseminare 

 Management  

• Crearea Consiliului coordonator la nivel naţional 

• Constituirea grupurilor de lucru la nivel instituţional 

• Organizarea deplasării la kickoff meeting (10-15 martie 2014, Kaunas, 
Lituania, participarea a  14 persoane din bibliotecile partenere din RM) 

• Organizarea vizitei partenerilor din Kaunas în RM cu scopul de a stabili 
necesitățile bibliotecilor partenere din RM vizavi de soft și de a participa la 
prezentarea softului de bibliotecă KOHA 

• Organizarea instruirii privind completarea documentaţiei ce ţine de proiect 

 


