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Către: IME România 

În atenția: Dir. adj. Liviu Dediu 

Tel:  +4021 / 321.19.91 

Fax: +4021 / 323.60.04 

email: office@ime.ro 

 

 

Protocol 
de aderare la reţeaua de biblioteci din cadrul 

Sistemului informatic dedicat bibliotecilor: 

Catalog Colectiv Naţional şi Bibliotecă Digitală 
 

 

Pe data de 11 Iulie 2005, USAID în colaborare cu Biblioteca Judeţeană „Panait 
Istrati” Brăila, Biblioteca Judeţeană „I.S. Bădescu” Sălaj şi Biblioteca Naţională a 
României, împreună cu IME România în calitate de co-finanțator și manager de 
proiect au lansat oficial “Sistemul informatic dedicat bibliotecilor - Catalog Colectiv 
Naţional şi Bibliotecă Digitală”. 

 

Cu ajutorul acestui sistem s-a creat baza de pornire şi platforma 
hardware/software pentru constituirea unei reţele naţionale care să asigure un punct 
unic de acces la informaţiile bibliografice şi multimedia disponibile în ţară. 

 

Sistemul funcţionează la adresa www.biblio.ro iar lista actuală a participanţilor la 
proiect poate fi consultată în secţiunea „Lista participanţi”. 

 

Principalele avantaje oferite de acest portal sunt:  

 Alinierea la tehnologiile actuale (Web 2.0) şi o mai bună prezență în spațiul web 
a cataloagelor bibliotecilor participante 

 Punct unic de acces la totalitatea informaţiei bibliografice și multimedia (inclusiv 
full text) disponibile în ţară 

 Dezvoltarea serviciilor de bibliotecă și facilitarea informării cititorului 

 Posibilitatea de realizare online de bibliografii (informări) naţionale 

 Instrument de lucru pentru bibliotecari prin: 

 Copiere de înregistrări și includere în catalogul propriu 

 Eliminarea redundanţei în prelucrarea informaţiei bibliografice 

 Unitate a descrierilor la nivel naţional prin consultarea altor cataloage 

 

ANTET SOLICITANT
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Prin prezentul protocol de colaborare instituţia solicitantă este de acord să 
colaboreze în cadrul acestui proiect şi să ofere acces gratuit utilizatorilor de la 
distanţă la cataloagele proprii prin intermediul “Sistemul informatic dedicat bibliotecilor 
- Catalog Colectiv Naţional şi Bibliotecă Digitală”. Această colaborare nu implică 
investiţii sau cheltuieli de exploatare, toate acestea fiind asigurate de către IME 
România în calitate de administrator al sistemului. 

 

 

Solicitant (instituția) :  ………………………………………………………. 

Cu sediul în (adresa):  ………………………………………………………. 

Prin (nume reprezentant)   ………………………………………………………. 

Funcția:    ………………………………………………………. 

Telefon / Fax    ………………………………………………………. 

Email:     ………………………………………………………. 

 

 

Vă solicităm aderarea la “Sistemul informatic dedicat bibliotecilor - Catalog Colectiv 
Naţional şi Bibliotecă Digitală”. 

 

 

Data: …………………………. 

 

Reprezentat 

(semnătură / ştampila) 


