
OBIECTIV 
Principalul obiectiv al proiectului îl reprezintă dezvoltarea unui sistem integrat 

pentru accesul la colecţii din domeniul tehnic. În contextul realizării unei structuri 
organizaţionale unitare în România în ceea ce priveşte conţinutul digital, proiectul 
TEMACOD va identifica si analiza crearea sistemelor de informare si documentare care 
vehiculează conţinut digital prezent în documente tehnice. Deasemenea, se va asigura 
accesul beneficiarilor pe Internet la un segment de resurse tehnice reprezentative 
precum şi la identificarea diferitelor preocupări în domeniul digitizării resurselor tehnice, 
atât în cadrul unor proiecte existente, cât şi în cadrul instituţiilor deţinătoare de resurse 
de documentare tehnice. 

 
Obiectivele generale şi specifice ale proiectului:  
Prin cercetările ce se vor intreprinde pe parcursul derulării proiectului  TEMACOD, 

acesta îşi propune realizarea următoarelor obiective generale: 
a) Îmbunătăţirea, coordonarea şi eficientizarea proceselor de digitizare a resurselor 

informaţionale din domeniul tehnic  din universităţi şi alte tipuri de organizaţii; 
b) Sporirea numărului de resurse informaţionale tehnice reprezentative digitizate, 

diversificarea şi conservarea acestora; 
c) Creşterea gradului de accesibilitate a publicului utilizator de Internet la resursele 

informaţionale tehnice . 
Pentru atingerea acestor obiective proiectul TEMACOD are în vedere şi realizarea 

următoarelor obiective specifice în cadrul fiecărui obiectiv general: 
 
Obiectivul general a) 
1. Identificarea sistemelor de informare şi documentare care vehiculează 

documente tehnice si coordonarea modalităţilor de digitizare a resurselor 
informaţionale în organizaţii; 

2. Soluţionarea şi coordonarea aspectelor logistice şi documentare pe care le 
presupune digitizarea pentru înlăturarea paralelismelor si suprapunerilor, pe 
fiecare arie tematică în parte; 

3. Crearea unor mecanisme de coordonare, gestionare şi întreţinere a procesului 
de digitizare, care să permită o arhitectură coerentă a întregului sistem, la nivel 
de proiect. 
 

Obiectivul general b) 
1. Identificarea unui segment documentar reprezentativ de resurse culturale, pe 

fiecare arie tematică; 
2. Dezvoltarea unui sistem performant şi eficient în domeniul tehnologiei 

informaţiei, care să permită crearea unei platforme unice şi unitare de acces la 
resursele culturale digitizate, precum şi conservarea materialului digitizat. 
 

Obiectiv general c) 
1. Aplicarea reglementărilor legale referitoare la drepturile de autor şi la 

proprietatea intelectuală a resurselor culturale; 
2. Instituirea unui sistem unic si unitar de catalogare şi/sau clasificare şi descriere a 

resurselor culturale, pe fiecare arie tematică în parte. 


