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I. DISPOZIŢII GENERALE 

1.1 Serviciul Multimedia (SM) ULIM este unul dintre compartimentele structurii organizaţionale 

universitare, plasate în subordinea administrativă a Rectorului ULIM. 

1.2 După vocaţia sa, SM ULIM este un compartiment de interes comun pentru structurile universitare 

(facultăţi, institute, catedre, departamente etc.), cardele didactico-ştiinţifice şi studenţi, realizând misiunea: 

 facilitarea/lărgirea accesului la resurse documentare electronice interne şi externe prin utilizarea 

tehnologiilor şi tehnicilor informaţionale moderne, formarea/dezvoltarea culturii informaţiei şi a învăţării 

comune; 

 implementarea noilor tehnici informaţionale în procesul de predare, asigurarea tehnică a utilizării 

acestora. 

1.3 Asistenţa/întreţinerea tehnică a funcţionării SM este pusă în seama (fiind o prioritate) Centrului 

Tehnic ULIM, iar dirijarea biblioteconomică este asigurată de către Departamentul Informaţional 

Biblioteconomic ULIM. 

1.4  SM ULIM îşi desfăşoară activitatea conform dispoziţiilor Rectorului ULIM, cadrului de 

reglementare universitar, precum şi în baza prezentului Regulament. 

 

II. FUNCŢIILE MEDIATECII ULIM 

2.1 Serviciul Multimedia ULIM se integrează în conceptul „bibliotecii globale”, fiind un sistem de 

informare şi documentare care poate oferi orice categorie de informaţii (factografice, bibliografice, full-text 

etc.), asupra oricărui subiect (economie, jurisprudenţă, medicină etc.), chiar dacă colecţiile şi bazele de date 

proprii nu conţin informaţia solicitată de către utilizator. 

2.2 SM ULIM are următoarele funcţii: 

 informaţional (acces la resursele electronice universitare, Internet, baze de date expertizate, 

bibliotecă digitală, promovarea  noilor tehnici şi tehnologii în procesul educaţional) 

 patrimonială (colectarea, stocarea, ordonarea şi comunicarea resurselor electronic, create la ULIM 

– CD-uri, filme video documente AV; crearea şi dezvoltarea colecţiei „e-Portofolii educaţionale ale cadrelor 

didactico-ştiinţifice ULIM”.) 

 educaţională (formarea deprinderilor de utilizare a tehnicilor informaţionale, a culturii informaţiei 

prin consultaţii individuale, oferte de pachete didactice/tutoriale informaţionale) 

 comunicativă-ştiinţifică (funcţionarea Spaţiului Conferentia pentru conferinţe şi simpozioane 

tradiţionale şi on-line; crearea mediului informaţional şi de comunicare propice; comunicarea resurselor 

deţinute în colecţia uzuală) 

 tehnică (asigurări tehnice pentru organizarea orelor didactice, reuniunilor ştiinţifice şi culturale, 

conferinţelor-video etc.)   

 hedonică (navigare Internet, utilizarea reţelelor de socializare, lecturi electronice de loisir). 

 

2.3  Reieşind din funcţiile atribuite, SM ULIM  realizează următoarele activităţi (procese, procedee, 

operaţii): 

 asigurarea funcţionalităţii reţelei de computere, acces Internet 

 evidenţa şi asigurarea serviciilor în spaţiul Mediatecii (statistică, repartizarea staţiei de lucru etc.) 
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 asistare tehnică şi instructivă a studenţilor/profesorilor în procesul de lucru la computer (căutarea 

informaţiei în Internet, stocarea acesteia pe stick, utilizarea poştei electronice etc.) 

 asistenţă în procesul de utilizare a serviciilor electronice şi a bazelor de date, oferite de către DIB 

 asistenţă în procesul de căutare şi selectare a informaţiei în Internet, portal-uri informaţionale 

 procese de evidenţă şi financiare pentru servicii Internet (determinarea duratei de lucru, achitări etc.) 

 ţinerea la zi a colecţiei uzuale a SM: CD-uri, documente AV, filme etc.; recepţionarea şi stocarea 

acestora în colecţie conform prevederilor biblioteconomice; oferirea acestora pentru consultare; promovarea 

componenţei colecţiei (elaborare listă etc.) 

 colectarea informațiilor pentru colecţia „e-Portofolii educaţionale ale cadrelor didactico-ştiinţifice 

ULIM” (consultaţii privind prezentarea informaţiei, verificări, ajutor practic, sinteze pentru structurile 

universitare etc.) 

 sprijin tehnic, consultativ și activităţi de evidenţă statistică în utilizarea echipamentului pentru 

procesul didactic (se eliberează conform contractului dintre profesor și Mediateca ULIM) 

 asigurarea utilizării gratuite a computerilor de către profesorii ULIM (conform prevederilor ordinului 

Rectorului ULIM nr. 397 din 12.01.04) 

 asigurarea tehnică a lucrărilor Senatului ULIM, conferinţelor şi altor reuniuni ştiinţifice din 

cadrul ULIM. 

2.4   Mediateca ULIM efectuează acţiuni ce ţin de marketingul informaţional, studii şi cercetări privind 

completarea şi utilizarea  raţională a colecţiei uzuale. 

 

III. RESURSELE DOCUMENTARE  ALE SERVICIULUI MULTIMEDIA 

3.1 SM ULIM oferă utilizatorilor acces la resurse documentare şi informaţionale interne şi externe.  

3.2  Resursele documentar-informaţionale interne, de care beneficiază utilizatorii Mediatecii, sunt: colecţia 

uzuală a Mediatecii, bazele de date locale şi internaţionale, biblioteca digitală ULIM. 

3.3  Colecţia uzuală a Mediatecii include:  

 colecţia generală Multimedia (CD-uri, DVD-uri, video şi alte documente multimedia, achiziţionate 

în sprijinul procesului educaţional şi ştiinţific universitar); documentele din colecţie sunt inventariate şi 

identificate conform regulilor biblioteconomice în vigoare, fiind aranjate în funcţie de schema de clasificare 

zecimal-universală 

 colecţia „Multimedia ULIM” (documente multimedia, create la ULIM şi despre ULIM: filme-video,  

înregistrări muzicale, cursuri ale profesorilor ULIM, CD etc.) 

 colecţia „e-Portofolii educaţionale ale cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM” (constituită şi ordonată 

conform Regulamentului în vigoare).  

3.4   Accesul la resursele informaţionale externe este nelimitat, respectând principiile libertăţii intelectuale 

şi accesului liber la informaţie. Utilizatori Mediatecii vor fi orientaţi pentru utilizarea raţională şi efectivă a 

surselor de informare, prioritar în sprijinul procesului educaţional şi ştiinţific.  

 

IV. COMPONENTE ORGANIZAŢIONALE ŞI LOGISTICE ALE SERVICIULUI 

MULTIMEDIA ULIM 

4.1.  Serviciul Multimedia ULIM include următoarele componente, acestea integrate asigurând 
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funcţionarea eficientă a serviciului: 

 
Nr 

d/r 

Componenta  Conţinut  Responsabilităţi Asigurare  resurse 

umane 

1

. 

Componenta 

educaţională 

 organizarea/promovarea on-line a 

lecţiilor publice, de interes comun şi 

inovaţionale, susţinute de către cadrele 

didactico-ştiinţifice ULIM, personalităţi 

publice şi ştiinţifice, invitate la ULIM 

 asigurarea accesului prin intermediul 

paginii WEB ULIM 

 formarea culturii informaţiei (lucrul în 

grup/individual cu studenţii şi alte 

categorii: „Biblioteca Digitală ULIM”, 

„Baze de date în sprijinul procesului 

educaţional”, „Cum se lucrează în 

catalogul electronic” , „Referinţele 

bibliografice la studiul ştiinţific etc.), curs 

„Bazele culturii informaţiei” 

 elaborarea şi promovarea resurselor de 

învăţare: mini-cursuri şi tutoriale,  gen 

„Utilizarea Power Point, Prezi în procesul 

educaţional”, „Biblioteca digitală ULIM: 

structură şi utilizare” şi altele (în funcţie de 

necesităţile utilizatorilor) 

 organizarea reuniunilor ştiinţifice şi 

didactice cu elemente digitale (conferinţe 

video, prezentări Power Point etc.) în 

colaborare cu facultăţile şi institutele de 

cercetare ULIM 

 selectarea lecţiilor 

publice  

 înregistrarea video a 

lecţiilor publice – 

Centrul tehnic ULIM 

 facilitarea accesului 

prin intermediul paginii 

WEB ULIM – 

responsabilul pentru 

ţinerea paginii WEB 

 formarea culturii 

informaţiei – 

responsabilitatea 

deplină a DIB şi SM 

ULIM 

 elaborarea şi 

promovarea resurselor 

de învăţare - 

responsabilitatea 

deplină a DIB şi SM 

ULIM 

 

Managerul SM 

 

Bibliotecar-

consultant 

2

. 

Componenta 

informaţional-

bibliotecono-

mică 

Organizarea/dezvoltarea şi asigurarea 

accesului la colecţia uzuală SM. Instrumente de 

informare asupra resurselor documentare. 

Reorganizarea bazei de date „e-Portofolii 

educaţionale ale cadrelor didactico-ştiinţifice 

ULIM”. Evidenţa vizitelor. Consultaţii. 

Promovarea resurselor electronice: baze de 

date licenţiate şi gratuite etc. Evidenţa utilizării 

echipamentului tehnic de către profesori 

(pentru procesul didactic).  

Bibliotecarul/consultant din 

structura SM ULIM 

 

Managerul SM 

 

Bibliotecar-

consultant 

3

. 

Componenta 

tehnică şi 

tehnologică 

Asigurarea tehnică a funcţionării 

echipamentului. Transfer de informaţii. 

Acoperirea tehnică a cursurilor din spaţiul SM, 

a reuniunilor  administrative şi ştiinţifice 

universitare (şedinţe ale Senatului, conferinţe 

etc.) 

Serviciul Multimedia ULIM 

 

Serviciul Tehnic ULIM 

 Operator/ 
inginer SM 
 

Managerul 

funcţional al SM 

 

V. BAZA MATERIALĂ-TEHNICĂ A SERVICIULUI MULTIMEDIA ULIM 

5.1   Baza materială-tehnică a SM ULIM (spaţiul funcţional, mobilier, computere, şi alt echipament) este 

asigurată de către Universitate. Ca surse suplimentare de acoperire a cheltuielilor pot servi mijloacele 

financiare rezultate din donaţii, alocaţii ale sponsorilor, proiecte şi programe ale organizaţiilor non-

guvernamentale. 
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5.2   Gestionarea bunurilor materiale, amplasate în spaţiile SM, este pusă în seama Managerului funcţional 

al Mediatecii. 

5.3    SM ULIM percepe contravaloarea serviciilor informaţionale prestate în funcţie de prevederile legale 

şi deciziilor Rectoratului ULIM. Mijloacele financiare obţinute prin prestarea de servicii sunt utilizate în 

strictă conformitate cu prevederile Rectoratului ULIM.  

 

VI. MODUL DE FUNCŢIONARE A SERVICIULUI MULTIMEDIA ULIM 

6.1 Activitatea SM ULIM este organizată conform normelor şi reglementărilor informaţional-

biblioteconomice şi tehnice în vigoare ( standarde, normative etc.).  

6.2   Serviciul Multimedia este dirijat de către un manager funcţional, aprobat sau eliberat din funcţie de 

Rectorul ULIM  cu avizul Directorului general DIB. Managerul Mediatecii este responsabil pentru 

organizarea activităţii acesteia şi îndeplinirea calitativă a obiectivelor de muncă. Atribuţiile şi sarcinile 

concrete ale managerului Mediatecii sunt stipulate în fişa postului, semnată şi aprobată de către Directorul 

DIB. Managerul SM este membru al Consiliului Coordonator al DIB cu toate drepturile şi obligaţiunile ce îi 

revin prin această ipostază. 

6.3     Angajaţii  Serviciului Multimedia sunt confirmaţi şi eliberaţi din funcţie de către Rectorul ULIM 

la propunerea Directorului general DIB. Fiecare angajat al SM îşi desfăşoară activitatea  conform fişei 

postului, aprobată de către Directorul DIB. 

 

6.4   Programul de activitate a Mediatecii se stabileşte în funcţie de necesităţile şi doleanţele utilizatorilor, 

racordate la organizarea procesului educaţional universitar. 

 

 

VII. DISPOZIŢII FINALE 

7.1    În baza prezentului Regulament se vor aproba în decurs de 10 zile (de la aprobare) fişele posturilor 

angajaţilor Serviciului Multimedia ULIM.  

7.2      Aspectele de funcţionare a SM, ce nu sunt cuprinse în prezentul Regulament, sunt reglementate 

prin decizii şi instrucţiuni ale Rectoratului şi Directorului DIB. 

7.3      Prezentul Regulament intră în vigoare din ziua aprobării. 

 


