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Activitatea Bibliotecii Științifice a ASEM. Repere principale  

 

 

Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de 

Studii Economice din Moldova sprijină 

instituţia în realizarea obiectivelor privind 

asigurarea pregătirii superioare a 

economiştilor şi dezvoltării cercetării 

ştiinţifice în domeniul ştiinţelor sociale şi 

economice. Biblioteca Științifică a ASEM 

funcționează în baza Statutului aprobat prin 

decizia rectorului Academiei de Studii 

Economice din Moldova la 15.01.1995, 

Regulamentului de organizare și funcționare, aprobat la 29.06.2016 și STRATEGIA de dezvoltare a 

Bibliotecii Ştiințifice ASEM (2017-2021). Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice a 

Moldovei este o structură cultural-educativă şi ştiinţifică, cu caracter specializat în domeniul 

economiei. Biblioteca are misiunea de a contribui la dezvoltarea învăţământului universitar şi ştiinţei 

economice prin satisfacerea deplină a necesităţilor informaţionale complexe ale studenţilor, cadrelor 

didactice, cercetătorilor şi altor categorii de utilizatori. Biblioteca Științifică este deţinătoare a unor 

colecţii de documente cu profil economic, aparţinând patrimoniului naţional şi beneficiază de dreptul 

de depozit legal, ca păstrătoare a tezaurului de publicaţii apărute pe teritoriul ţării şi peste hotare. 

Biblioteca Științifică a ASEM întreţine relaţii de colaborare și cooperare în scopul unei raţionale şi 

eficiente activităţi de achiziţionare, organizare şi utilizare a colecţiilor de publicaţii şi resurse 

informaționale, a activităţii bibliografice şi de informare documentară, referinţe ştiinţifice, de 

catalogare-clasificare. Biblioteca Științifică a ASEM având categoria superioară, realizează funcția de 

Centru Metodologic de specialitate pentru bibliotecile instituţiilor de învăţământ superior şi 

profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar de profil economic. 

Anul 2021 a fost o perioadă dificilă în care instituțiile de învățământ s-au adaptat situației 

pandemiei globale. Pentru a-și continua implementarea misiunii de a furniza informații relevante și 

fiabile utilizatorilor săi, biblioteca a migrat în formatul hibrid al activității. 

BȘ a ASEM prin activităţile sale încercat să devină flexibilă şi conectată la tendinţele de evoluţie 

manifestate pe plan mondial, să ofere servicii şi produse informaţionale destinate utilizatorilor aflați la 

distanță, în mediul virtual, contribuind la organizarea studiilor și cercetării la distanță.  

Cu implicarea Consorțiului REM, a fost asigurat accesul prin parole la baze de date științifice 

prestigioase. Au fost utilizate activ în această perioadă instrumentele de informare dezvoltate până 

acum, precum catalogul partajat Primo şi repozitoriile de publicații instituționale. Profesorii și studenții 

din ASEM au avut posibilitatea de a contacta bibliotecarii prin e-mail sau telefonic pentru a obține 

informațiile necesare. Pentru instruirea utilizatorilor sau utilizat aplicațiile ZOOM și GOOGLE MEET. 

Angajaţii bibliotecii au păstrat atât calitatea și caracterul complet al funcțiilor și activităților 

tradiționale, cât și au oferit studenților și profesorilor un set de servicii noi pentru sprijinul 

informațional de înaltă calitate și, în special - suport pentru studiile la distanță.  
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Astfel, putem remarca faptul că activitatea Bibliotecii Științifice a ASEM în anul 2021, marcat 

de  aniversarea a 30 de ani de la fondarea Academiei de Studii Economice din Moldova, determinată 

de condițiile impuse de pandemie, s-a desfășurat utilizându-se noile oportunități de lucru în spațiul 

online, folosind noile tehnologii pentru a interacționa cu utilizatorii. În anul 2021 Biblioteca Ştiinţifică 

ASEM a fost prezentă la diverse manifestări şi a adus contribuţii la promovarea imaginii instituţiei 

noastre.  

 Rezultatele implementării Strategiei de dezvoltare a Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM pentru al 

cincilea an au vizat multiple obiective de asigurare a suportului infodocumentar pentru învăţământul 

universitar şi cercetarea ştiinţifică avansată. Strategia reprezintă un livrabil din cadrul Proiectului 

„Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de 

Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior și rezultatele acesteia vor fi monitorizate de 

experții din Universitatea din Bergen și Universitatea Transilvania din Brașov, România. 

  

 

Prioritatea anului 2021 pentru 

biblioteci pe plan internaţional, declarat 

de către IFLA-UNESCO: „Inspiră, 

Atrage, Permite, Conectează” a 

recomandat bibliotecilor să 

implementeze noi servicii adaptate la 

cerințele utilizatorului de la distanță în 

contextul crizei pandemice.  

 

 

 

 



4  

Biblioteca Științifică a ASEM. RAPORT DE ACTIVITATE în anul 2021 

 

Prioritatea generică în RM „Fortificarea digitalizării activității bibliotecilor”, declarată de 

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova.  

Biblioteca Ştiinţifică a ASEM a anunţat tema anului 2021 – „30 ani de promovare a științei și 

învățământului economic”, prilejuită de aniversarea a 30-a de la înființarea Academiei de Studii 

Economice a Moldovei. Reieșind din tendințele globale și specificul național, pentru anul 2021 au fost 

stabilite cinci obiective specifice: 1. Tehnologiile informaționale în activitatea bibliotecilor - 

imperativul supraviețuirii; 2. Incluziunea digitală a personalului de specialitate din biblioteci; 3. 

Dezvoltarea serviciilor în bază de TIC, accesibile de la distanță; 4. Dezvoltarea și promovarea Științei 

Deschise; 5. Promovarea lecturii ca bază pentru dezvoltarea multilaterală. 

 

În anul 2021 dezvoltarea colecţiilor 

şi a resurselor informaţionale s-a axat pe 

reprezentativitate şi pe răspunderea 

nevoilor de învăţământ şi cercetare în 

domeniul economic prin achiziţii, donaţii, 

schimb şi alte surse. Colecţia Bibliotecii 

Ştiinţifice ASEM la moment constituie 

187032 unităţi de depozitare (39192 

titluri). Au fost procurate şi puse la 

dispoziţia utilizatorilor peste 1719 volume 

(422 titluri). Valoarea totală a achizițiilor 

256689 lei, dintre care 199699 lei au fost 

alocaţi din bugetul ASEM. Informarea 

utilizatorilor s-a realizat prin abonarea 26 

abonamente de reviste în valoare de 76828 lei. Biblioteca CNC a fost completată cu 1235 volume (75 

titluri) în valoare de 83517 lei. A fost asigurat accesul la revistele științifice EBSCO Publishing, Baza 

de date „Legislaţia Republicii Moldova” şi Practica Judiciară, Biblioteca electronică a Băncii 

Mondiale, Repozitoriul Băncii Mondiale, Biblioteca electronică a Uniunii Europene, Polpred, 

Biblioteca electronică FMI, Publicaţiile editurii Edward Elgar, Duke University Press, Cambridge E-

Journals, Wiley Online Library. 

Cheltuielile pentru achiziţii de documente per utilizator constituie 37 lei (dintre care din bugetul 

ASEM – 29 lei). 

Pe parcursul anului, biblioteca şi-a completat fondurile prin donaţii, şi proiecte cu 380 volume în 

valoare de 30943 lei.  

Au fost primite 42 publicații în valoare de 9924 lei prin intermediul schimbului internaţional de 

la diverse universităţi de peste hotare. Totodată au fost transmise partenerilor 126 volume (21 

documente cărți și 105 exemplare reviste editate la ASEM). 

Biblioteca ASEM deţine în structura sa 3 săli de lectură, un centru de împrumut şi un Centru 

Multimedia. Sălile de lectură au o capacitate totală de 285 locuri. De serviciile Bibliotecii în anul 2021 

au beneficiat 6901 utilizatori, realizând 98103 vizite virtuale și 16153 vizite tradiționale şi au consultat 

26591 de publicaţii; 110 sunt utilizatori permanenţi din afara ASEM. Au fost întreţinute relaţii 

permanente cu facultăţile şi departamentele pentru alcătuirea bazei de date a publicaţiilor corpului 

profesoral-didactic al ASEM. Au fost realizate lecţii de „Cultura Informaţiei” în toate grupe academice 

pentru studenții anului I și III, masteranzi şi doctoranzi.   
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Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice a Moldovei în scopul de a susține 

activitățile de instruire și de cercetare în sistem online, a organizat prestarea serviciilor la distanță și 

accesul la resurse informaționale online. 

 Servicii online oferite de Biblioteca Științifică a ASEM în această perioadă: 

 Căutări de surse la temă pentru tezele de licență, masterat, doctorat.  

 Solicitările privind informațiile cu caracter juridic din baza de date Moldlex, LRM şi 

Practica Judiciară.   

 Redactarea bibliografiilor la tezele 

de licență, masterat, doctorat în 

conformitate cu Standardul SM 

ISO 690:2012 Informare și 

documentare.  

 Reguli pentru prezentarea 

referințelor bibliografice și citarea 

resurselor de informare (ISO 

690:2010, IDT).  

 Precizarea ISBN și ISSN a 

publicațiilor în liste bibliografice.   

 Redactarea referințelor pentru 

articolele științifice.   

 Atribuirea indicelui CZU pentru 

tezele de doctor și de master. 

 Scanarea textelor la cerere. 

 Instruirea utilizatorului.   

Personalul Bibliotecii Științifice a ASEM a 

fost disponibil pentru consultații, cercetare, informații și verificări de resurse bibliografice. Efectuarea 

cercetărilor bibliografice tematice, livrarea electronică a documentelor (link-uri la publicații în Acces 

Deschis relevante temelor de cercetare, PDF-ul documentelor) a rezultat cu 18654 de documente 

electronice livrate și 85 liste bibliografice tematice la cerere.  

Biblioteca participă în fiecare an la redactarea Anexei de publicaţii la Raportul de activitate 

ştiinţifică a ASEM în conformitate cu cerinţele ANACEC, AŞM şi standardele internaţionale de 

completare a datelor bibliografice. În anul 2021 bibliotecarii au realizat clasificarea CZU, JEL și a 

atribuit DOI la articolele din revista „Economică” și culegerile de articole științifice; pentru teze de 

doctorat și masterat (1153 unități). Au fost realizate un şir de acţiuni de instruire a cadrelor didactice 

de la 3 departamente cu privire la prezentarea corectă a publicaţiilor în rapoartele ştiinţifice.  

Înregistrări metadate în sistemul ALEPH – 1182. 

Biblioteca a participat la elaborarea raportului de autoevaluare academică a programelor de 

studii la ASEM Ciclul, II, Masterat și la acreditarea Revistei Economica. Participarea la elaborarea 

raportului de autoevaluare academică a programelor de studii la ASEM Licență: Departamentul  

Informatică și Managementul Informației; Departamentul Drept. Programe de Masterat: Securitatea 

sistemelor informatice, Management Informațional, Administrarea bancară, Managementul 

marketingului, Logistică și Supply Chain Management, Administrarea afacerilor, Managementul 

Proiectelor Europene, Administrare financiar-bancară (eng.). 
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 Biblioteca a participat activ la 

campania de creșterea vizibilității și a 

poziției ASEM în clasamentul Webometrics 

Ranking of World Universities. (ORDINUL 

39 ŞT din 15 septembrie 2021). Rezultatele 

Campaniei de informare a cercetătorilor: 

Google Scholar (Academic) – 20 persoane 

la 08.10.2021. Rezultat: 91 persoane la 

22.12.2021; ORCiD – 50 persoane la 

08.10.2021. Rezultat: 116 persoane la 

22.12.2021; Web of Science - Research ID. 

Rezultat: 18 persoane la 22.12.2021; 

Linkedin. Rezultat: 63 persoane la 

22.12.2021. Au fost elaborate 2 două 

tutoriale „Crearea şi gestionarea profilului 

ORCiD” și „Crearea şi gestionarea 

profilului Google Scholar”. Începând cu 11 

octombrie 2021, Biblioteca a organizat 

Campania de instruire privind Crearea şi gestionarea profilurilor ORCiD și Google Scholar. Zilnic, în 

intervalul orelor 11.00-12.00 au fost oferite consultații individuale pentru crearea tuturor tipuri de 

profiluri. Au fost organizate sesiunile online pe platforma ZOOM: individuale – 126; departamentale – 

3 („Contabilitate, Audit și Analiză Economică”, 26.10.21; „Marketing și Logistică”, 11.11.21; 

„Comerț, Turism şi Alimentație Publică”, 3.12.2021). A fost organizat Maratonul de creare a 

profilurilor ORCiD și Google Scholar în ASEM în cadrul Săptămânii Internaționale a Accesului 

Deschis (25-31 octombrie 2021) – 15 persoane. 

Informarea utilizatorilor bibliotecii despre resursele informaţionale are loc prin intermediul mai 

multor forme: difuzare culturală, expoziţii tematice, de informare şi on-line, liste electronice, Zile de 

Informare, prezentări de resurse la catedre şi în grupuri academice. Au fost trimise 87 de liste 

bibliografice cu informaţii despre noile achiziţii şi noi resurse electronice. Cu scopul sporirii eficienţei 

informării profesorilor şi studenţilor au fost organizate 18 expoziţii de achiziții noi, 97 expoziţii 

tematice, 3 expoziţii virtuale, 2 expoziţii de fotografii, 3 expoziţii de pictură, 23 activităţi publice 

culturale. 

Agenda culturală a fost variată şi a inclus un şir de manifestări de informare şi activităţi publice. 

Astfel, sălile de lectură au găzduit diverse întruniri: conferinţe, prezentări publice. În anul 2021 s-a 

efectuat informarea directă a utilizatorilor în grupe (masteranzi, studenţi) prin e-mail (Listele 

Publicaţiilor Noi, lista resurselor electronice, oferite de BŞ ASEM). Pentru studenţii anului I au fost 

realizate Reviste bibliografice „Suport informaţional pentru studenţii anului I”.  

Pentru utilizatorii Bibliotecii au fost organizate acţiuni de informare privind bazele de date 

Cambridge E-Journals și EBSCO Publishing. Centrul Multimedia a ASEM, pe parcursul anului 2021 a 

organizat: Prezentarea bazelor de date şi resurselor electronice (2 activităţi); informarea (de 3 ori: 

februarie, aprilie, septembrie) a structurilor administrative şi a departamentelor prin distribuirea 

materialelor promoţionale despre cele mai importante resurse on-line disponibile în Biblioteca (14 

baze de date, majoritatea reprezentând resurse ştiinţifice licenţiate full-text). Accesul la resurse este 

oferit în cadrul reţelei de calculatoare ASEM și la distanță. Centrul Multimedia oferă permanent 
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consultaţii la cerere pentru toate categoriile de utilizatori: profesori, studenţi etc. şi ghidează 

absolvenţii pentru înregistrarea în Repozitoriul tezelor de licenţă şi de master.  

Activitatea redacţională şi editorială a Bibliotecii 

Ştiinţifice ASEM a fost axată pe actualizarea permanentă a 

informaţiilor de pe site-ul bibliotecii și două bloguri 

(proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor 

universitare din Moldova” și EIFL-OA Moldova); 

prelucrarea publicaţiilor editurii ASEM pentru integrarea lor 

în colecţia digitală ASEM (12 titluri); editarea materialelor 

necesare pentru organizarea activităţilor culturale şi 

ştiinţifice. Numărul total de publicaţii, contribuţii din 

monografii şi culegeri și articole din reviste editate în 

străinătate și în țară – 21.  

Biblioteca Ştiinţifică a ASEM la momentul actual are 

o structură organizatorică funcţională care răspunde misiunii 

şi scopurilor sale. Angajaţii au pregătirea profesională 

adecvată rolului şi funcţiei pe care o îndeplinesc în condiţii 

de respectare a calităţii şi termenelor stabilite de programele 

de activitate. Integrarea Bibliotecii Ştiinţifice ASEM în 

Sistemul Naţional de Biblioteci este realizată prin 

participarea la proiecte comune, politici, strategii, elaborarea 

documentelor programate de către Consiliul Biblioteconomic Naţional, elaborarea şi aplicarea 

standardelor şi instrucţiunilor, comunicări la reuniuni profesionale. 

În baza ordinului rectorului ASEM, Nr. 01 – PA din 4 ianuarie 2021, director adjunct CHERADI 

Natalia a fost transferată în postul de director al  Bibliotecii Științifice a ASEM. 

 

Activitatea serviciilor Bibliotecii Științifice a ASEM în anul 2022: scurtă prezentare. 

 

Asistență Informațională. Pe parcursul anului 2021, an aniversar pentru ASEM angajaţii 

serviciului Asistenţă Informaţională au participat activ la promovarea imaginii instituţiei şi prin 

participarea la editarea şi publicarea mai multor documente. În anul 2021 angajaţii serviciului au 

participat la 17 întruniri profesionale, la 4 întruniri cu comunicări. Au redactat 598 de publicaţii din 

Raportului privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională a ASEM în anul 2021. Au fost 

redactate/elaborate cu succes un şir de acte ce reglementează activitatea bibliotecii. Datorită faptului că 

am activat la distanţă şi o perioadă de timp la începutul anului 2021 sistemul ALEPH nu a funcţionat 

sau a funcţionat cu dificultăţi au fost catalogate cu 1000 de publicaţii mai puţin decât au fost 

planificate. Totodată s-a participat la unele activităţi care nu au fost planificate pentru anul 2021, cum 

ar fi: legarea fondului de carte/reviste din sălile de lectură; permutarea fondului de referinţă; 

schimbarea localizării publicaţiilor transferate dintr-o subdiviziune în alta; participarea la ședințele 

senatului dedicate decernării titlurilor „Doctor Honoris Causa”. Asistenţă Informaţională a cuprins 

diverse activități de la completarea colecțiilor, prelucrarea informațiilor, crearea metadatelor, referințe 

bibliografice complexe, Cultura informației pentru diverse categorii de utilizatori, elaborarea lucrărilor 

bibliografice etc.   
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Comunicarea Colecţiilor. Activitatea serviciului Comunicarea Colecţiilor în anul 2021 s-a 

desfăşurat în concordanţă cu profilul activităţilor realizate şi cu Programul de activitate aprobat. 

Procesul de studii în anul 2021 a fost organizat în mod tradițional (cu prezența fizică) și online. 

Serviciul Comunicarea Colecţiilor prin activitățile sale a încercat să devină flexibil şi să ofere servicii 

şi produse informaţionale destinate utilizatorilor aflați la distanță. Restituirea manualelor de către 

studenții și semnarea Fișei de achitare a absolvenților a fost efectuată conform programului elaborat în 

colaborare cu decanatele ASEM. Au fost elaborate și aprobate 2 regulamente: Regulament privind 

serviciile prestate de Biblioteca Științifică a ASEM (REG.26.SP); Regulament de organizare şi 

funcţionare a serviciului „Comunicarea colecțiilor” al Bibliotecii Științifice a ASEM 

(REG.26.OFSCC).  

De la 1 septembrie lecțiile și orele practice s-au realizat cu prezența fizică a studenților. În 

această perioadă au fost întreţinute relaţii permanente cu facultăţile şi departamentele pentru 

organizarea eliberării manualelor. Au fost realizate orele de „Cultura Informaţiei” pentru studenții 

anului I de învățământ, secția zi în 33 grupe academice. Au fost eliberate 1458 Permise de intrare. În 

cadrul Centrului de Informare al Uniunii Europene a BȘ a ASEM au fost organizate activități de 

promovare a valorilor europene în spațiu online: informarea tuturor categoriilor de utilizatori 

(profesori, masteranzi, studenți) privind accesarea site-ului Bibliotecii Electronice a UE 

https://europa.eu/european-union/documents-publications/libraries-archives_ro și adreselor electronice 

de acces la publicaţiile Comisiei Europene în cadrul Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM; distribuirea 

materialelor informative despre CUIE în grupe; informarea despre organizarea în Sala de lectură Paul 

Bran a copiilor de rezervă a documentelor de pe site-ul Bibliotecii Electronice a UE.  

Au fost organizate diverse evenimente în regim online: expoziții virtuale: informative - 

„Achiziții noi în colecția Bibliotecii Științifice a ASEM” – 8 pe pagina Facebook și pagina BȘ a 

ASEM www.lib.ase.md; 19 felicitări personalizate pentru profesori din cadrul ASEM pe pagina 

Facebook; 2 filmulețe tematice („Bibliotecarul care mă inspiră” de Ziua Bibliotecarului,  „Biblioteca 

Științifică a ASEM – 30 de clipe din istoria de succes!”); întocmirea listelor de referințe tematice, 

redactarea bibliografiilor pentru lucrări științifice etc. În perioada de referinţă au fost expuse 165 

expoziții de carte tradiționale (147 – tematice, 18 informative). 

În lunile noiembrie și decembrie în legătură cu reorganizarea şi optimizarea spațiilor sălilor de 

lectură a fost comasat fondul documentar al Sălii Colecția de Patrimoniu și a Sălii Lectura Publică. 

Edițiile periodice au fost transferate în sala „Paul Bran”. Fondul de carte din Sala „Eugeniu Hrișcev” a 

trecut la Împrumut și la Depozit. În urma reorganizării şi optimizării spațiilor sălilor de lectură la 31 

decembrie în cadrul serviciului funcționează:  

 3 săli de lectură – Sala Lectura Publică (Bl. F, bir.103), Sala Paul Bran (Bl. C, Bir. 103), Sala 

pentru profesori și doctoranzi (Bl. F, bir.101) cu capacitatea de primire 90 de locuri; 

 Împrumut – Bl. F, bir. 005; 

 Depozit – Bl. F, bir. 001. 

Pentru buna desfășurare a activității serviciului au fost instalate 9 calculatoare în Sala Lectura 

Publică, Sala „Paul Bran” și Împrumut. 

Centrul Multimedia. Activitatea Centrului Multimedia ASEM în anul 2021 a fost în continuare 

marcată de pandemia COVID-19, care a modificat radical activitatea ce ține în special de servirea 

utilizatorilor și prestarea serviciilor la general (studenții au fost în regim online practic pe tot parcursul 

anului). Datorită experienței acumulate pe parcursul anului 2020, chiar și în aceste condiții utilizatorul 

nostru a fost asigurat cu informația solicitată. Servirea utilizatorului s-a făcut preponderent la distanță. 

https://europa.eu/european-union/documents-publications/libraries-archives_ro
http://www.lib.ase.md/
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Atât solicitările utilizatorilor, cât și transmiterea informației au fost realizate prin telefon sau poșta 

electronică. Pentru instruirea utilizatorilor s-au utilizat în continuare aplicațiile ZOOM și GOOGLE 

MEET. 

Pe parcursul anului 2021 Centrul Multimedia ASEM a fost frecventat de 2619 utilizatori. În 

acelaşi timp au fost efectuate servicii de listare şi scanare (10000 de foi). Au fost oferite servicii cu 

plata în valoare de 2450 lei. Statistica frecvenţelor în Centrul Multimedia pentru anul 2021, în 

comparaţie cu anul 2020 este reflectată în diagrama ce urmează: 

 

 
Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie TOTAL 

a.2020 608 1000 320 0 112 74 388 343 440 271 3556 

a.2021 101 299 219 124 325 363 741 191 120 136 2619 

 

În Centrul Multimedia ASEM, pe parcursul anului 2021 s-au organizat mai multe activităţi: 

 Prezentarea bazelor de date şi resurselor electronice.  

Pe parcursul anului am informat structurile administrative şi Departamentele ASEM, prin 

distribuirea materialelor promoţionale despre cele mai importante resurse on-line. Aşa ca: 

Platforma PRIMO (catalogul electronic al bibliotecii) 

EBSCO Publishing 

Taylor & Francis Online Journal Library 

Biblioteca electronică a Băncii Mondiale  

Biblioteca electronică a Uniunii Europene  

Portalul analitic rusesc Polpred 

Instrumentul bibliometric național: IBN şi alte resurse, considerate importante în susținerea 

procesului de instruire și cercetare. 

 Organizarea instruirilor și consultațiilor individuale cu tematica: „Crearea și gestionarea 

profilurilor cercetătorilor Google Scholar și ORCID”.  

Pe parcursul anului s-a continuat completarea cu înregistrări a  sistemul informatic ALEPH,  

eliminarea erorilor și redactarea datelor în cadrul modulelor Administrare, Catalogare, Achiziţie, 

Circulaţie. În acest context s-au analizat în permanenţă datele de descriere bibliografică, de 

holding etc. pentru eliminarea erorilor prin redactare sau global, prin solicitarea de consultanță de 

la firma Ex-Libris, care ne-a livrat produsul în cadrul proiectului. 
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Asistența informațională a utilizatorilor a fost realizată în mare parte personificat: prin email sau 

apeluri telefonice. 

 Repozitoriu ASEM  

O bună parte din timpul planificat pentru servirea fizică a utilizatorului s-a redirecționat pentru 

procesele de completare a repozitoriului instituțional IREK (https://irek.ase.md/xmlui/). Ca 

rezultat, din 2495 de publicații, pe parcursul anului 2021 în repozitoriu au fost introduse 848. 

 Campania Antiplagiat şi Cultura Informației 

Traininguri cu grupurile de studenţi ciclul I şi III;  

Consultaţii personale la cerere pentru toate categoriile de utilizatori: profesori, studenţi, etc.; 

Ghidarea absolvenţilor pentru înregistrarea în Repozitoriul tezelor de licenţă şi de master 

(consultanţă în crearea conturilor de acces şi tipărirea rapoartelor de coincidenţă). 

Centrul Multimedia a găzduit mai multe activităţi ale altor structuri, cum ar fi: 

 DAAD – Deutscher Akademischer Austauschdienst. German Academic Excange Services: 

organizarea examenului TestDaF (5 ori); 

 Lecţii și testări organizate de profesorii: Solcan A., Cartavîh T., Salomatin A., Călugăreanu I., 

Pîrlog A., Apachiții S., Ionaş N., etc. 

 Au fost organizate o serie de excursii cu prezentarea resurselor informaționale pentru studenții de 

la Colegiul Național de Comerț. 

Numărul de consultații individuale oferite (studenți anul III, masteranzi, doctoranzi, corpul 

profesoral-didactic)  – 371. Vizite virtuale – 30314. Informații privind livrarea serviciilor online: au 

fost analizate 89 scrisori (solicitări tematice). Ca rezultat au  fost distribuite prin email 375 de fișiere la 

temele solicitate. 

Biblioteca Colegiului Național de Comerț în anul 2021 a realizate următoarele activități: 

informarea elevilor referitor la închirierea manualelor școlare destinate învățământului liceal; 

colectarea plății pentru închirierea manualelor; 

transferul banilor colectați pentru închirierea 

manualelor în contul Fondului special pentru manuale; 

elaborarea raportului anual privind închirierea 

manualelor școlare și transmiterea raportului la Fondul 

special pentru manuale; recepționarea manualelor 

închiriate. În perioada de raportare în colecțiile 

bibliotecii au intrat 1235 volume (1215 ediții didactice, 

22 ediții științifice, 4 volume de literatură artistică), 

dintre care 824 în limba română. Donațiile rămân o 

sursă importantă de completare a fondului bibliotecii. 

Astfel, în această perioadă biblioteca și-a completat 

fondul cu 25 de volume oferite prin donații. În anul 

2021 colecția Bibliotecii CNC s-a completat cu 1100 

manuale reeditate la disciplinele Matematică, Limba 

franceză, Informatică. Biblioteca a abonat 6 titluri de ediții periodice (2 reviste și 4 ziare).  

În perioada de raportare au fost eliminate din colecțiile bibliotecii 1028 de documente uzate și 

care nu corespund curriculumului. Un rol important în activitatea bibliotecii îl joacă activitatea 

expozițională. În scopul informării utilizatorilor și promovării serviciilor de bibliotecă au fost 

organizate 18 expoziții tematice. Activități publice consacrate datelor remarcabile – 4. 

https://irek.ase.md/xmlui/
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Biblioteca Ştiinţifică a ASEM este integrată în 6 proiecte: 

 

1. Centrul de Informare Publică a Băncii Mondiale. În anul 1993 

Academia de Studii Economice, încheind Memorandul de Acord cu 

Banca Mondială de Reconstrucţii şi Dezvoltare, a primit statutul The 

World Bank Depository Library (Biblioteca depozitară a Băncii 

Mondiale) în Republica Moldova. Conform acestui document, 

Biblioteca Ştiinţifică a ASEM oferă acces la următoarele tipuri de 

publicaţii: cărţi, studii şi sinteze economice, articole tehnice, dări de 

seamă, anuare şi date statistice etc. Astăzi colecţia Băncii Mondiale din cadrul Bibliotecii Ştiinţifice a 

ASEM constituie 4500 exemplare. În anul 1999 Banca Mondială a înaintat cerinţe noi privind depozitarea 

publicaţiilor pe teritoriul Republicii Moldova. Conform acestor schimbări bibliotecile depozitare din cadrul 

Programului Băncii Mondiale au obţinut un statut nou – „Bibliotecă Depozitară Complexă”, ceea ce 

garantează primirea depozitului legal al Băncii Mondiale (publicaţii tipărite şi produse informaţionale 

electronice în limbile engleză, franceză, germană, spaniolă). În anul 2003 au fost reînnoite condiţiile de 

colaborare dintre bibliotecile depozitare şi Banca   Mondială, care   au fost  fixate în Memorandul de 

Acord. Bibliotecile vor întreţine relaţii de colaborare cu Banca Mondială, cu distribuitorii publicaţiilor 

Băncii Mondiale în Moldova şi cu alte biblioteci regionale şi depozitare în scopul diseminării informaţiei 

despre activitatea Băncii. În anul 2007 a fost încheiat Memorandum între Banca Mondială şi Biblioteca 

Ştiinţifică ASEM pentru fondarea unui Centru de Informare Publică. Biblioteca Ştiinţifică ASEM 

organizează colecţia de publicaţii a Băncii Mondiale, realizează controlul bibliografic şi asigură accesul 

utilizatorilor la toate documentele. Informaţia despre documentele donate de Banca Mondială este 

reflectată în Catalogul Electronic al Bibliotecii ASEM şi poate fi accesată on-line pe site-ul Bibliotecii 

www.lib.ase.md. Biblioteca electronică a Băncii Mondiale propune accesul la textul integral al peste 6 000 

de publicaţii http://www.worldbank.org/reference/ și publicațiile din Repozitoriul BM 

https://openknowledge.worldbank.org/. 

 

2. Centrul de Informare al Uniunii Europene. Centrul European de Documentare în cadrul 

Academiei de Studii Economice din Moldova a fost inaugurat la 22 februarie, anul 2002 prin semnarea 

unui acord de cooperare cu Comisia Europeană. La 12 mai 2011 a 

fost inaugurată noua denumire: Centrul de Informare al Uniunii 

Europene (CIUE). Centrul prin serviciile sale informaţionale, 

asigura condiţii viabile şi eficiente pentru accesul la informaţiile şi 

documentele Uniunii Europene (informaţii economice, politice, 

sociologice, legislative etc. şi la alte produse informaţionale din 

întregul spectru al activităţii Uniunii Europene şi politicii de 

dezvoltare europeană). Centrul furnizează informaţii privind 

integrarea europeană pentru procesele de instruire, formare şi 

educare, precum şi activitatea de cercetare, prin dezvoltarea unei 

baze documentare şi de informaţii pertinente ştiinţific, destinate susţinerii programelor de învăţământ 

şi cercetare ale studenţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor şi altor categorii socio-profesionale. 

Obiectivele Centrului: organizarea şi prelucrarea colecţiei de documente a Uniunii Europene şi 

reflectarea lor în catalogul electronic; asigurarea accesului liber la documente şi informaţii; oferirea 

unei game de servicii şi produse informaţionale deţinute de Centru; perfecţionarea accesului la 

http://www.lib.ase.md/
http://www.worldbank.org/reference/
https://openknowledge.worldbank.org/
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informaţii şi documente furnizate de UE şi dezvoltarea serviciilor bazate pe noile tehnologii ale 

informaţiei; participarea la diverse foruri consacrate problemelor Dezvoltării şi Integrării Europene. 

Resurse informaţionale ale Centrului: Materialele informaţionale sunt distribuite centralizat de către 

Publications Office şi cuprind monografii şi ediţii periodice pentru toate categoriile de utilizatori: 

Official Journal of the European Union; COM Documents disponibile pe site-ul EUR-Lex; ESC and 

COR documents; Publications of the European Foundation for Improvement of Living and Working 

Conditions (Publicaţiile Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă); 

Eurostat publications (Eurostat Yearbook, Regions: Statistical Yearbook, European Business: Facts 

and Figures, “Eurostat Electronic Library”); „General public” publications and brochures; Publications 

and broshures produced by the Offices and Delegations of the Commision. Centrul oferă acces la 

ediţiile UE în format electronic în regim on-line. http://bookshop.europa.eu/is-

bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EUBookshop-Site. Servicii Informaţionale ale Centrului: accesul liber 

la materialele Centrului; asistenţa la interogarea informaţiilor în catalogul electronic on-line 

www.lib.ase.md şi în catalogul de Resurse Internet UE; trecere în revistă a publicaţiilor electronice şi a 

bazelor de date accesibile pe site-ul UE https://europa.eu/european-union/index_ro; realizarea 

referinţelor şi sintezelor tematice; asistenţa informaţională la cerere; organizarea întâlnirilor, 

conferinţelor, seminarelor şi a altor acţiuni publice.  

Coordonarea activității Centrului de Informare al Uniunii Europene. Pe 12 mai 2021 a avut 

loc Evenimentul online „Centrul de Informare al Uniunii Europene din cadrul Academiei de Studii 

Economice din Moldova: 10 ani de activitate”, având invitați pe Excelența Sa, Domnul Peter 

Michalko, Ambasadorul Uniunii Europene 

în Republica Moldova; Grigore 

Belostecinic, Rector ASEM; Larisa Dodu-

Gugea, Decan al Facultății REI; Natalia 

Cheradi, director al Bibliotecii Științifice a 

ASEM; Angela Amorțitu, coordonator al 

Centrului de Informare al UE. La 

eveniment au participat studenți, profesori, 

bibliotecari din cadrul ASEM, care au avut 

ocazia să comunice cu Excelența Sa 

Domnul Peter Michalko, adresându-i 

diverse întrebări. Evenimentul a fost prilejuit cu ocazia a 10 ani de la inaugurare și activitate a 

Centrului de Informare al Uniunii Europene din cadrul ASEM. A fost prezentată o sinteză privind 

activitatea Centrului de Informare UE, istoria fondării centrului, obiectivele și serviciile propuse 

utilizatorilor, activitățile organizate în incinta centrului. 

Pe 13 mai 2021 Centrul de Informare al Uniunii Europene a primit o valoroasă donație din partea 

Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova și a echipei proiectului StratCom - un set de 

echipamente moderne (laptop, proiector cu led, ecran) și diverse materiale promoționale cu sigla UE, 

care vor fi utile la organizarea evenimentelor în cadrul centrului. 

Pe parcursul celor 10 ani, CIUE a desfășurat o activitate fructuoasă, contribuind la creșterea 

gradului de conștientizare a publicului cu privire la valorile europene și asistența UE acordată 

Republicii Moldova. 

 

 

http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EUBookshop-Site
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EUBookshop-Site
../../AppData/Local/Temp/www.lib.ase.md
https://europa.eu/european-union/index_ro
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Au fost organizate 4 evenimente în cadrul CIUE: 

 Panel de discuții online Traficul de ființe umane este inuman! Tu contezi!  dedicat Zilei 

Europene de luptă împotriva traficului de ființe umane, 22 octombrie 2021 (1,5 oră). 

Impact: 34 participanți: studenți de la Fac Contabilitate, BAA și TISE;  profesori si 

bibliotecari, 8 comunicări; 

 Activități dedicate Zilei Internaţionale a Toleranţei 15-19 noiembrie 2021. Au fost 

organizate expozițiile tematice, panel de discuții online Toleranța este atributul umanității, 

diverse postări pe FB. 115 persoane; 

 Workshopul online „Tineretul şi problemele globalizării. Bunăstare prin implicare”, 

dedicat Zilei Internaționale a Studenților, ed. a III-a, 17 noiembrie 2021(1,5 ore). Impact: 

25 studenți de la Facultatea BAA, 8 comunicări; 

 Workshopul online „Drepturile Omului în viziunea studenților”, dedicat  Zilei 

Internaționale a Drepturile Omului, 10 decembrie 2021(1,5 ore). Impact: 25 studenți de la 

Facultatea FB și EGD, 9 comunicări. 

A fost promovată pe rețelele de socializare campania de comunicare „Descoperă Echipa 

Europa”; anunțuri al delegației UE în RM Vrei să devii Tânăr Ambasador European?; publicația 

„Uniunea Europeană – date și cifre” a Oficiului pentru Publicații al UE; expoziția dedicată Zilei 

Europei. În perioada 1-2 iulie 2021 la Complexul muzeal arheologic Orheiul Vechi din satul Trebujeni 

a fost organizat atelierul pentru coordonatorii Centrelor de informare UE și ai Eurocluburilor din 

Republica Moldova. În cadrul atelierului a fost făcută o trecere în revistă a evenimentelor organizate în 

cadrul Zilei Europei și a campaniei Săptămâna Verde Europeană 2021 și reflectarea acestora pe social 

media; au fost prezentate informații, prezentări, recomandări din partea experților de la Fundația Est-

Europeană, Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă, Proiectul Dezvoltarea societății 

civile la nivel local în RM. Au fost prezentate informații și s-a discutat cum să fie asigurată vizibilitatea 

şi informarea cetăţenilor despre proiectele de asistenţă UE în R Moldova în cadrul Centrelor de 

Informare și Eurocluburilor. Au avut loc discuţii, dezbateri privind genurile de activități planificate 

pentru anul academic 2021-2022 în centre (dezbateri publice EU Talks, lecții, seminarii publice, mese 

rotunde, videoconferinţe, flashmoburi etc.). La 23 septembrie 2021 membrii Euroclubul ASEM, 

condus de Marina Popa am vizitat EuropeCafe. 

 

3. Consorţiul REM (Resurse Electronice pentru Moldova) este un proiect 

de colaborare, interbibliotecară al cărui scop este asigurarea accesului la o 

gama larga de reviste electronice din întreagă lume. REM negociază accesul 

la publicaţiile ştiinţifice (EBSCO, BioOne; ASTM Compass prices and licences 

(abstracts); E-Duke Journals Scholarly Collection; Edward Elgar Publishing Journals and development 

studies e-books; IMF elibrary; IOP science; OpenEdition journals; New England Journal of Medicine; 

Royal Society Journals Collection). În anul 2021 a fost extins accesul la baza de date Cambridge 

Journals Online pentru 18 biblioteci universitare. La ședința consiliului ABRM din 16 septembrie a 

fost votat noul statut organizațional al Consorțiului REM – Sucursala REM. A fost elaborat proiectul 

Regulamentului de organizarea și funcționare a Consorțiului REM (decembrie 2021). 
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4. Proiectul MINERVA „Consolidarea 

capacităților de gestionare a cercetării și a 

Științei Deschise ale instituțiilor de 

învățământ superior din Republica Moldova și 

Armenia”. Numărul proiectului: 597912-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP. Termen de 

executare: 2018-2021. Coordonator: Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) 

http://minerva-project.ase.md/en/. Biblioteca Științifică a ASEM în cadrul acestui proiect va dezvolta 

repozitoriul instituțional IREK, care va fi integrat în platformele științei deschise pentru a asigura 

interoperabilitatea datelor științifice. În anul 2021 au fost realizate instruiri pentru bibliotecari și 

cercetători, a fost dezvoltat Repozitoriul Instituțional IREK, organizate campanii de informare pentru 

promovarea accesului deschis și științei deschise, elaborate documente de reglementare. 

 
 

5. Proiectul NI4OS-Europe (Inițiative Naționale pentru Știința Deschisă 

în Europa). NI4OS-Europe a primit finanțare prin programul de cercetare și 

inovare Horizon2020 al Uniunii Europene, contractul de grant nr. 857645. 

Responsabil de proiect în Republica Moldova – Asociația RENAM 

https://renam.md/ro/category/projects/. NI4OS-Europe își propune să contribuie 

la dezvoltarea portofoliului de servicii EOSC și să asigure incluziunea la nivel 

european pentru a forma știința deschisă globală. Biblioteca Științifică a ASEM 

a participat în anul 2021 la 4 evenimente de instruire. 

 

6. Proiectul: „Stimularea angajamentului Republicii Moldova în Știința Deschisă: suport 

metodologic și aplicativ”. Având în vedere importanța conceptelor Științei Deschise (ȘD), prevederile 

Planurilor naționale, în primul rând Foaia Națională de parcurs pentru integrarea Republicii Moldova în 

Spațiul European de Cercetare pentru anii 2019-2021 – HG 1081/2018, Programul național în domeniile 

cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 – HG 381/2019 și angajamentele internaționale ale Republicii 

Moldova (RM), în special cele stipulate în Acordul de Asociere la Uniunea Europeană (cap. 18 și 24), 

echipa proiectului va realiza o serie de activități de cercetare care ar servi drept suport științific și 

metodologic pentru o cercetare națională deschisă, responsabilă și durabilă.  

 

http://minerva-project.ase.md/en/
https://renam.md/ro/category/projects/


15  

Biblioteca Științifică a ASEM. RAPORT DE ACTIVITATE în anul 2021 

 

Cercetarea își propune obiective concrete și măsurabile ale etapelor, bazate pe experiența anterioară a 

Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI), instrumentele informatice dezvoltate, 

competența recunoscută pe plan național și internațional a echipei proiectului. Activitățile preconizate 

vor fi axate pe: Analiza situației actuale a Științei Deschise în Republica Moldova prin prisma 

inițiativelor, cadrului național existent și a bunelor practici internaționale; Dezvoltarea unui cadru 

conceptual pentru promovarea Științei Deschise la nivel național și instituțional; Oferirea unui suport 

științifico-practic autorităților și instituțiilor pentru implementarea conceptului Științei Deschise. 

 

Înregistrarea revistelor ştiinţifice ale instituției pe platformele Accesului Deschis. Biblioteca Ştiinţifică 

a ASEM are un rol de promovare a cunoştinţelor economice din Republica Moldova în mediul electronic 

global. Direcţia inovaţională în activitatea bibliotecii să referă la înregistrarea revistelor ştiinţifice în 

Acces Deschis şi plasarea permanentă a articolelor din reviste în aceste platforme online. Obiectivele 

colaborării dintre Biblioteca Ştiinţifica a ASEM şi Serviciul Ştiinţă: creşterea în clasament a instituţiei 

prin îmbunătăţirea criteriilor de eficienţă, stabilite de ANACEC (publicaţii, indice de citare etc.); 

promovarea rezultatelor cercetărilor ale instituţiei în mediului ştiinţific global; promovarea cadrelor 

didactice, cercetătorilor, tinerilor absolvenţi, doctoranzilor în comunitatea ştiinţifică mondială. Revista 

Economica este înregistrată și indexată în următoarele baze de date:   

 

 

 

 

 

 

 

Prezenţa în baze de date internaţionale 

Instrumentul  Bibliometric Național (IBN) 

Sursa: https://ibn.idsi.md/ro/economica 

Data includerii în IBN – 01.02.2013 

 

DOAJ – Directory of Open Access Journals 

Sursa: https://doaj.org/toc/1810  

Data includerii în DOAJ 19 februarie 2016, actualizare 19 octombrie 2021 

 

Index Copernicus (ICI World of Journals database) 

Sursa: https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=all&journalId=43698 

Data includerii în Index Copernicus 20.03.2021 

 

Electronic Journals Library 

Sursa: http://ezb.uni-

regensburg.de/ezeit/detail.phtml?bibid=AAAAA&colors=5&lang=en&jour_id=235624 

Data includerii în EJL 01.03.2017 

 

 

https://ibn.idsi.md/ro/economica
https://doaj.org/toc/1810
https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=all&journalId=43698
http://ezb.uni-regensburg.de/ezeit/detail.phtml?bibid=AAAAA&colors=5&lang=en&jour_id=235624
http://ezb.uni-regensburg.de/ezeit/detail.phtml?bibid=AAAAA&colors=5&lang=en&jour_id=235624
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Open Academic Journals Index (OAJI)  

Sursa: http://oaji.net/journal-detail.html?number=1425 

Data includerii în OAJI 10.10.2014 

 

General Impact Factor 

Sursa: http://generalif.com/jdetails.php?jname=Economica 

Data includerii în OAJI 01.05.2021 

 

Global Impact Factor 

Sursa: http://globalimpactfactor.com/economica/ 

Data includerii în GIF 20.10.2015 

 

În perioada anului 2021 au fost introduse în aceste baze de date 132 de articole.  

 

Biblioteca Științifică a ASEM a fost implicată în procesul de pregătire a dosarului pentru acreditarea 

Revistei Economica. Au fost procesate 3 documente: ECONOMICA: Revistă ştiinţifico-didactică, 

prezenţa în baze de date internaţionale; Listă de publicații a colegiului de redacție Revista Economica 

(2016-2021); Acord  de  prezervare digitală în Instrumentul Bibliometric Naţional; Lista autorilor 

Revistei Economica și publicațiile acestora indexate în WoS și Scopus. 

 

La solicitarea DOAJ au fost elaborate și furnizate informațiile în legătură cu licențele Creative Commons 

– Attribution-NonCommercial 4.0 International – CC BY-NC 4.0, utilizate de Revista Economica, 

excluse din documentele regulamentare perioada de EMBARGO și perceperea taxei pentru procesarea 

articolelor. 

 

Crearea repozitoriilor instituționale pentru studiu și 

cercetare în universitățile din Moldova este realizat 

prin implementarea soft-ului DSpace. IREK – AESM 

(Institutional Repository of Economic Knowledge) 

este depozitul digital disponibil pe pagina bibliotecii 

http://irek.ase.md/xmlui/. Este structurat în 11 

comunități (43 colecții), reprezentând facultăți, 

Școala Doctorală și Şcoala Masterală de Excelenţă în 

Economie şi Business. În anul 2021 a fost adăugată 

comunitatea CNC (5 colecții). Repozitoriul ASEM 

este o arhiva electronică a documentelor ştiinţifice, 

educaţionale, de reglementare sau de altă natură, 

elaborate în orice subdiviziune ASEM, precum şi de 

către angajaţii altor organizaţii, care au publicat 

materiale în publicaţiile ASEM şi au transmis 

ASEM-ului dreptul de a le plasa pe Internet. Tipuri 

de materiale, care sunt incluse în Repozitoriu: 

articole din Revista ştiinţifică „Economica”,  Revista 

– Estern European Journal of Regional Studies, 

http://oaji.net/journal-detail.html?number=1425
http://generalif.com/jdetails.php?jname=Economica
http://globalimpactfactor.com/economica/
http://irek.ase.md/xmlui/
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Revista – CSEI Working Papers şi Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din 

Moldova; culegeri tematice, materialele conferinţelor, care au fost editate de către Departamentul 

Editorial-Poligrafic al ASEM; orice publicaţii ale angajaţilor ASEM, publicate la alte edituri, în lipsa 

unei interdicţii din partea editurii privind publicarea lor în Repozitoriu instituţional; autoreferate ale 

tezelor de doctorat şi tezele de doctorat care urmează să fie susţinute în cadrul ASEM; alte materiale 

ştiinţifice, didactice, informative, de reglementare sau de orice alt gen, la dorinţa autorului, cu 

recomandarea şefilor de departamente. Repozitoriul instituţional ASEM este în dezvoltare şi cuprinde la 

moment 2402 de publicaţii. În anul 2021 a fost  creată în IREK colecția - Revista Economica (integral 

numărul). https://irek.ase.md/xmlui/handle/1234567890/1235. Repozitoriul instituţional ASEM este 

înregistrat în Directoriul OpenDOAR și Registrul ROAR și ROARMAP.  

 

La etapa actuală pentru informatizarea 

proceselor de bibliotecă se utilizează sistemul 

ALEPH și platforma PRIMO (Firma ExLibris, 

Ungaria) http://primo.libuniv.md/, implementate 

în perioada 2016-2018 prin intermediul 

Proiectului TEMPUS „Servicii Informaţionale 

Moderne pentru Îmbunătăţirea Calităţii 

Studiilor” (MISISQ). Aceste două sisteme 

informatice asigură menținerea infrastructurii 

informaționale în bibliotecile universitare din 

Moldova prin crearea catalogului unic partajat, 

achiziția și circulația documentelor, căutarea și 

accesul la resursele informaționale pentru 

utilizatorii locali și la distanță.  

 

Biblioteca Științifică a ASEM promovează indexarea publicațiilor instituționale în Instrumentul 

Bibliometric Național (IBN) https://ibn.idsi.md/, realizat de Institutul de Dezvoltare a Societăţii 

Informaţionale (IDSI), reprezentând o bază de date care conține 126 titluri de reviste ştiinţifice din 

sfera ştiinţei şi inovării din Republica Moldova. 41 reviste sunt acreditate la categoriile A, B şi C, în 

conformitate cu cerinţele aprobate de către Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică 

(CSŞDT) şi Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC).  

 

În anul 2021 au fost realizate activităţi de cercetare şi asistenţa de specialitate cu următoarea tematică: 

 Managementul resurselor informaţionale şi documentare; 

 Strategii de marketing în activitatea bibliotecilor; 

 Crearea bibliotecilor digitale şi arhivelor electronice deschise; 

 Cultura informaţiei; 

 Asigurarea documentară şi informaţională a procesului de studiu şi cercetare. 
 

 

 

 

 

https://irek.ase.md/xmlui/handle/1234567890/1235
http://www.opendoar.org/
http://roar.eprints.org/
https://roarmap.eprints.org/
http://primo.libuniv.md/
https://ibn.idsi.md/
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Participări la concursuri 2021:  

 

  

 

 

Premiul mare în cadrul Concursului Asociației 

Bibliotecarilor din Republica Moldova „Cele mai reușite 

lucrări în domeniul Biblioteconomiei şi Științelor 

Informării”, Secțiunea „Lucrări în alte domenii” pentru 

publicația Paul Bran – personalitate marcantă a științei 

românești: la 80 de ani de la nașterea marelui economist 

/ Grigore Belostecinic, Vasile Șoimaru, Silvia Ghinculov; 

responsabil și coordonator de ediție: Silvia Ghinculov; 

Academia de Studii Economice a Moldovei, Biblioteca 

Științifică. Chișinău: [S. n.], 2020. 394 p. ISBN 978-

9975-151-34-4. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborarea și aprobarea cadrului reglementar în anul 2021: 

Aprobate: 

1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie al Bibliotecii 

Științifice a Academiei de Studii Economice a Moldovei. 

2. Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii Științifice a Academiei de Studii 

Economice a Moldovei (ROF).  

3. Regulamentul privind serviciile prestate de Biblioteca Științifică a Academiei de Studii 

Economice a Moldovei.   

4. Nomenclatorul proceselor şi operaţiilor tehnologice ale Bibliotecii Științifice a ASEM. 

5. Regulamentele de organizare și funcționare a serviciilor bibliotecii: Serviciul Comunicarea 

Colecțiilor și Serviciul Asistența Informațională.   

Elaborate: 

6. Politica Instituţională a Academiei de Studii Economice din Moldova privind Știința Deschisă 

și Accesul Deschis. 

7. Regulament privind organizarea şi funcţionarea Repozitoriului Instituțional al Academiei de 

Studii Economice din Moldova – IREK. 

 

 

https://irek.ase.md/xmlui/handle/1234567890/1310
https://irek.ase.md/xmlui/handle/1234567890/1310
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Manifestări de popularizare a științei și alte tipuri de manifestări de informare 2021 

 

Nr. 

d/o 
Tema 

Numărul de 

participanți 

1.  
Ziua Memoriei (2 martie - ziua de comemorare a celor  căzuți în conflictul 

armat din 1992), Chișinău, Republica Moldova, 2 martie 2021 
25 persoane 

2.  

Prezentarea resurselor informaționale în cadrul Proiectului „Fii student 

ASEM pentru o zi” (Comunicarea Colecțiilor și Centrul Multimedia), 

Chișinău, Republica Moldova, 5-6 martie 2021  

83 persoane 

3.  

Săptămâna Educației Deschise. Apel către comunitatea ASEM să plaseze 

publicațiile în repozitoriul IREK, Chișinău, Republica Moldova,  5-6 martie 

2021 

32 persoane 

4.  

Workshopul „Platforme online pentru educație și dezvoltare profesională”, 

Sesiunea nr.1. Utilizarea aplicației Google Meet. Formator: N. Cheradi. 

Chișinău, Republica Moldova,  2 aprilie 2021 

20 persoane 

5.  
Activități dedicate dedicată Zilei Mondiale a Cărţii şi Dreptului de Autor şi 

Zilei Bibliotecarului, 23 aprilie 2021 
46 persoane 

6.  

Eveniment online „Centrul de Informare al Uniunii Europene (EUi) din 

cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova: 10 ani de activitate”. 

Participanți: studenți, administrația Academiei, Peter Michalko, 

Ambasadorul Uniunii Europene în Moldova și reprezentanți ai proiectului 

„Comunicare Strategică și suport pentru mass media din Republica 

Moldova” (StratCom). moderator N. Cheradi; comunicare A. Amorțitu 

Centrul de Informare al Uniunii Europene din cadrul Academiei de Studii 

Economice din Moldova la 10 ani de activitate.  Chișinău, Republica 

Moldova,  12 mai 2021  

60 persoane 

7.  
Săptămâna Europeană: au fost organizate expoziții tematice, diverse postări 

pe FB în legătură cu Ziua Europei-2021 
89 persoane 

8.  

Periplu aniversar dedicat aniversării de 30 de ani de la fondarea Academiei 

de Studii Economice din Moldova: expoziții de carte, postări pe FB, 

materiale promoționale Biblioteca Științifică a ASEM: realizări și 

perspective; elaborare, montare și difuzare a video aniversar: La mulți 

ASEM!, Biblioteca Științifică ASEM: periplu aniversari 1991-2021, Ce 

înseamnă ASEM pentru tine?; Biblioteca Științifică a ASEM: 30 de clipe de 

succes, 20-25septembrie 

112 persoane 

9.  

Masa rotundă „Noi roluri și funcții ale bibliotecilor în dezvoltarea 

comunicării virtuale în mediul online”, BȘ ASEM, Chișinău, Republica 

Moldova, 23 septembrie 2021 

Format hibrid 

120 persoane 

10.  

Colocviul „Depozitarul central unic - factor esențial în dezvoltarea pieței de 

capital”, organizat de Departamentul Investiții și Activitate Bancară cu 

suportul Facultății Finanțe și Bibliotecii ASEM, 23 septembrie 2021 

46 persoane 

11.  

Campania de activare nocturnă cu participarea bibliotecilor din România și 

Republica Moldova – Nocturna Bibliotecilor 2021 cu genericul „Bibliotecari 

activi prin echitate și coeziune socială”, 1 octombrie 2021 

168 persoane 

12.  

Campania Naţională Săptămâna de lupta împotriva traficului de ființe umane 

18-25 octombrie 2021. Au fost organizate expozițiile tematice, diverse 

postări pe Facebook 

95 persoane 

13.  
Campania de instruire privind Crearea şi gestionarea profilurilor ORCiD și 

Google Scholar pentru profesorii ASEM, 29 octombrie – 29 decembrie 2021  
360 persoane 

14.  

Panel de discuții „Traficul de ființe umane este inuman! Tu contezi!”, dedicat 

Zilei Europene de luptă împotriva traficului de ființe umane, 22 octombrie 

2021. Participanți: studenți de la Facultatea Contabilitate, BAA și TISE;  

profesori și bibliotecari, 8 comunicări 

34 persoane 
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15.  

Săptămâna Accesului Deschis cu genericul „Contează modul în care 

deschidem cunoașterea: construirea echității structurale”, 25 – 31 octombrie 

2021 

25 octombrie 2021: Inaugurarea Săptămânii Internaţionale a Accesului 

Deschis. Difuzarea materialelor informative despre Acces Deschis în 

campusul universitar și pe platforma Moodle; Echitate în Cunoștințe 

Deschise în Statele UE: expoziție; Participarea la sondaj „Atitudini față de 

Știința Deschisă”.  

26 octombrie 2021: Ziua Repozitoriului Instituţional IREK – AESM  

http://irek.ase.md.   

27-28 octombrie 2021: Ziua Revistelor ASEM în Acces Deschis: 

Economica, Eastern European Journal of Regional Studies și Center for 

Studies in European Integration Working Papers Series. 

29 octombrie 2021: Maraton de creare a profilurilor ORCiD și Google 

Scholar în ASEM.  

30 octombrie 2021: Workshop „Cum creezi un profil în Google Scholar și 

ORCiD?”.  

31 octombrie 2021: Ziua bazelor de date științifice. Platforma ZOOM 

342 persoane 

16.  

Masa rotundă online „Accesul Deschis - contează modul în care deschidem 

cunoașterea”, organizată de Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, 

Consorțiul REM, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI) 

în colaborare cu Departamentul Comunicare şi Teoria Informării al Facultății 

Jurnalism şi Știinţe ale Comunicării USM și Biblioteca Științifică a ASEM, 

28 octombrie 2021. 

137 persoane 

17.  

Activități dedicate Zilei Internaţionale a Științei pentru Pace și Dezvoltare 

(World Science Day for Peace and Development), cu genericul „Știința – 

convergența dintre trecut, prezent și viitor”, ediția a XI-a, 10 noiembrie 2021. 

Au fost organizate expoziții tematice, diverse postări pe Facebook 

57 persoane 

18.  

Workshop „Tineretul şi problemele globalizării. Bunăstare prin implicare”, 

dedicat Zilei Internaționale a Studenților, ed. a III-a,  BȘ ASEM, 17 

noiembrie 2021. Impact: 25 studenți de la Facultatea BAA, 8 comunicări 

25 persoane 

19.  

Activități dedicate Zilei Internaţionale a Toleranţei, 15-19 noiembrie 2021. 

Au fost organizate expoziții tematice, panel de discuții online, postări pe 

Facebook 

115 persoane 

 

20.  

Panel de discuții online „Toleranța este atributul umanității, dedicat Zilei 

Internaționale a Toleranței, 18 noiembrie 2021. Participanți: studenți de la 

Facultatea BAA și EGD, 7 comunicări. Organizată în colaborare cu 

Departamentul Drept  

13 persoane 

21.  

Workshop „Drepturile Omului în viziunea studenților, dedicat  Zilei 

Internaționale a Drepturile Omului,  BȘ ASEM, 10 decembrie 2021 Impact: 

25 studenți de la Facultatea FB și EGD, 9 comunicări 

 

25 persoane 

 

http://irek.ase.md/
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Promovarea ştiinţei, realizărilor şi a cunoştinţelor ştiinţifice 

Formele de promovare: 
 

1 Activităţi publice 23 

2 Expoziţii informative 18 

3 Expoziţii tematice 97 

4 Expoziţii virtuale 3 

5 Lansări de carte 2 

6 Materiale promoţionale 21 

7 Zile de Informare 2 
 

 

 

Statistica utilizării bazelor de date științifice în anul 2021  

Denumirea BD Sesiuni Căutări Full Text 

(descărcări) 

Abstracte 

EBSCO Publishing 1951 6087 911 532 

Cambridge University Press 8481 14393 1925 784 

OpenEdition 219 539 86 77 

 

 

 

Rezultatele principale ale cercetărilor ştiinţifice, inclusiv 

Monografii în ediţii internaţionale  

Monografii în alte ediţii din străinătate  

Articole în  reviste editate în străinătate  

Monografii editate în ţară 4 

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în reviste naţionale, categoria B  

Articole în reviste naţionale, categoria C  

Articole în reviste naţionale 7 

Articole în culegeri 8 

Articole de popularizare a ştiinţei  2 

Participarea la foruri ştiinţifice 22 
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Activitatea redacţională de editare    

 

Activitatea redacţională şi editorială a Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM a fost axată pe actualizarea 

permanentă a informaţiilor de pe site-ul și blogurile bibliotecii www.lib.ase.md; 

https://newinformationservices.wordpress.com; https://eifloamoldova.wordpress.com. Editarea 

materialelor necesare pentru informare, organizarea activităţilor culturale şi ştiinţifice; efectuarea 

lucrărilor de tehnoredactare a materialelor promoţionale privitor la activitatea bibliotecii şi serviciile 

oferite. Au fost încărcate 132 de articole din revista „Economica” în baze de date internaţionale. 

 

Numărul total de publicaţii – 21, inclusiv: monografii – 4; articole de popularizare – 2; contribuţii din 

monografii şi culegeri – 2; articole în culegeri de articole – 6; articole din reviste naţionale fără 

categorie – 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicaţii şi articole de popularizare a ştiinţei: 

 

1. CHERADI, Natalia. Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2021 [online]. In: EIFL-OA 

Moldova. Disponibil: https://eifloamoldova.wordpress.com/2021/10/12/saptamana-internationala-

a-accesului-deschis-2021/  

2. CHERADI, Natalia, GUDIMA, Ana. Repozitoriul Instituțional al Academiei de Studii Economice 

din Moldova IREK – Institutional Repository of Economic Knowledge [online]. Chișinău, 2021. 10 

p. Disponibil: https://irek.ase.md/xmlui/handle/123456789/1585  

 

 

 

 

http://www.lib.ase.md/
https://newinformationservices.wordpress.com/
https://eifloamoldova.wordpress.com/
https://eifloamoldova.wordpress.com/2021/10/12/saptamana-internationala-a-accesului-deschis-2021/
https://eifloamoldova.wordpress.com/2021/10/12/saptamana-internationala-a-accesului-deschis-2021/
https://irek.ase.md/xmlui/handle/123456789/1585
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LISTA 

lucrărilor publicate în anul 2021 

Lista publicaţiilor se prezintă în ordine alfabetică şi va fi structurată separat – monografii, manuale, 

contribuţii din monografii şi culegeri, articole din reviste cu factor de impact, articole din alte reviste 

editate în străinătate, articole din reviste naţionale, categoria A, articole din reviste naţionale, categoria 

B, articole din reviste naţionale, categoria C, brevete de invenţii, în conformitate cu cerinţele Agenția 

Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) şi standardele naţionale. 

 

monografii, manuale 

1. Doctori Honoris Causa ai Academiei de Studii Economice a Moldovei / Grigore 

Belostecinic (coordonator); responsabil de ediţie: Natalia Cheradi; echipa de colectare şi 

redactare a informaţiilor: Diana Bragoi [et al.]; Academia de Studii Economice a Moldovei. 

Ed. a 3-a.  Chişinău : S. n., 2021.  ISBN 978-9975-155-29-8. 

2. Colectivul ASEM la cea de-a 30-a aniversare / Academia de Studii Economice din 

Moldova; responsabil de ediţie: Grigore Belostecinic; coordonator de ediţie: Natalia 

Cheradi; echipa de colectare și redactare: Natalia Cheradi [et al.]. Chişinău : S. n., 2021 (ÎS 

„Tipografi a Centrală”). 260 p. ISBN 978-9975-155-24-3. 

3. Biblioteca Științifică ASEM la cea de-a treizecea aniversare : Repertoriul publicațiilor 

(1991-2021) [Resursă electronică] / alcăt.: Silvia Habasescu, Alla Iarovaia, Svetlana 

Studzinschi, Elena Pancratov, Stela Pascal; resp. și coord. de ed.: Natalia Cheradi; 

tehnored.: Ana Gudima; Academia de Studii Economice a Moldovei, Biblioteca Ştiinţifică. 

Chișinău: [s. n.], 2021. 89 p. ISBN 978-9975-155-31-1. 

4. Teze din domeniul economiei susţinute în perioada anilor 2010-2020 / Academia de Studii 

Economice a Moldovei, Bibl. Şt., Şc. Doctorală ; alcăt.: Silvia Habaşescu [et. al.] ; resp. de 

ed.: Natalia Cheradi ; coord.: Eugenia Feuraş. - Chişinău : [s. n.], 2021. 29 p. DOI: 

10.5281/zenodo.5776244. 

 

culegeri de articole 

5. CHERADI, Natalia, NICUȚĂ, Ina. Servirea informațională a doctoranzilor în biblioteca 

universitară. In: Conferința științifică națională cu participare internațională „Integrare 

prin cercetare și inovare”. Științe umanistice. Științe sociale. Științe economice. USM, 10-

11 noiembrie 2021, pp.152-154. ISBN 978-9975-158-54-1. 

 

contribuţii din monografii şi culegeri 

6. CHERADI, Natalia. Prefață. In: Biblioteca Științifică ASEM la cea de-a treizecea 

aniversare : Repertoriul publicațiilor (1991-2021). Chișinău, 2021, pp.4-5. ISBN 978-

9975-155-31-1.  

7. CHERADI, Natalia. Dascăl 2.0 sau câteva gânduri despre profesorul progresist Nelly 

Țurcan. In: Cercetătorul Nelly Ţurcan model de dezvoltare în profesie: Monografie 

bibliografică.  Chişinău, 2021, pp. 89-94. ISBN 978-9975-3425-9-9. 
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articole din reviste naţionale fără categorie  

8. AMORȚITU, Angela. Centrul de Informare al Uniunii Europene din cadrul Academiei de 

Studii Economice din Moldova la 10 ani de activitate. Magazin bibliologic. 2021, nr. 3-4. 

pp. 202-204. ISSN 1857-1476. 

9. AMORȚITU, Angela, RAILEAN, Elena, ROTARU, Dana.  Evaluarea necesităților 

informaționale ale utilizatorilor în Biblioteca Ştiinţifică a ASEM. Magazin Bibliologic. 

2021, nr. 3-4, pp. 175-181. ISSN 1857-1476. 

10. CHERADI, Natalia. Biblioteca Științifică a ASEM – 30 de ani în sprijinul învățământului 

universitar economic. Magazin bibliologic. 2021, nr. 3-4, pp. 97-101. ISSN 1857-1476. 

11. CHERADI, Natalia. Eveniment aniversar la Biblioteca Ştiințifică a Academiei de Studii 

Economice din Moldova. Magazin bibliologic. 2021, nr. 3-4, p. 91-96. ISSN 1857-1476. 

12. HABAȘESCU, Silvia. Asigurarea accesului comunității academice la resursele 

informaționale ştiinţifice pe timp de pandemie: schimb de bune practici. Magazin 

bibliologic. 2021, nr.1-2, pp. 61-65. ISSN 1857-1476. 

13. HABAŞESCU, Silvia. Prezentarea publicațiilor editate către cea de-a 30-a aniversare a 

Academiei de Studii Economice din Moldova. Magazin bibliologic. 2021, nr. 3-4. pp. 102-

104. ISSN 1857-1476. 

14. SUVAC, Natalia, NICUȚĂ, Ina. Biblioteca Științifică a ASEM în perioada pandemiei: noi 

provocări și oportunități de dezvoltare. Magazin bibliologic. 2021, nr.1-2, pp. 66-69. ISSN 

1857-1476. 

 

Publicații în curs de apariție 

 

1.  AMORȚITU, Angela, RAILEAN, Elena. Evaluarea necesităților informaționale ale 

utilizatorilor în Biblioteca Ştiinţifică a ASEM. In: Conferinţă Ştiinţifică Internaţională 30 de 

ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare și competitivitate spre progres 

economic, 24-25 septembrie 2021 (În curs de apariție). 

2. CHERADI, Natalia. Biblioteca Științifică a ASEM – 30 de ani în sprijinul învățământului 

universitar economic. In: Conferinţă Ştiinţifică Internaţională 30 de ani de reformă economică 

în Republica Moldova: prin inovare și competitivitate spre progres economic, 24-25 septembrie 

2021 (În curs de apariție). 

3.  CHERADI, Natalia, HABAȘESCU, Silvia. Dezvoltarea unui mediu universitar adecvat de 

formare a utilizatorilor prin realizarea programelor de inițiere în Cultura informației. In: 

Conferinţă Ştiinţifică Internaţională 30 de ani de reformă economică în Republica Moldova: 

prin inovare și competitivitate spre progres economic, 24-25 septembrie 2021 (În curs de 

apariție). 

4. NICUȚĂ, Ina, CHERADI, Natalia. Gradul de satisfacție al doctoranzilor privind serviciile 

Bibliotecii Științifice a ASEM. In: Conferinţă Ştiinţifică Internaţională 30 de ani de reformă 

economică în Republica Moldova: prin inovare și competitivitate spre progres economic, 24-25 

septembrie 2021 (În curs de apariție). 

5. SUVAC, Natalia. Noi roluri și funcții ale bibliotecilor în dezvoltarea comunicării virtuale în mediul 

online. In: Conferinţă Ştiinţifică Internaţională 30 de ani de reformă economică în Republica 

Moldova: prin inovare și competitivitate spre progres economic, 24-25 septembrie 2021 (În 

curs de apariție). 
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Participarea la congrese, simpozioane, seminare ştiinţifice, mese rotunde în anul 2021 

 

Nr. 

d/o 

Titlul 

comunicării 

prezentate 

Tema congresului, simpozionului, 

conferinţei, seminarului, mesei rotunde 

Instituţia-

organizatoare, 

oraşul, ţara. Data 

desfăşurării 

Autorii 

comunicărilor 

(numele, 

prenumele) 

 

1.  

Claudia Balaban - 

un profesionist 

desăvârșit, 

inteligent și 

remarcabil 

Conferința jubiliară Claudia Balaban – 

Doamna din Castelul-cu-ziduri-de-carte 

Biblioteca 

Națională pentru 

Copii „Ion 

Creanga”, 

Chișinău, R. 

Moldova. 13 

aprilie 2021 

CHERADI, 

Natalia, dr.   

2.  
Moderare 

eveniment 

Evenimentul Național de Diseminare 

NI4OS-Europe în Moldova 

Asociația 

RENAM, în cadrul 

proiectului NI4OS-

Europe (National 

Initiatives for Open 

Science in Europe 

– Inițiative 

Naționale pentru 

Știința Deschisă în 

Europa). Chișinău, 

R. Moldova. 22 

aprilie 2021 

CHERADI, 

Natalia, dr.   

3.  

Библиотека как 

центр 

коммуникаций. 

Развитие 

современных 

коммуникаций в 

библиотеке 

Cursuri de formare profesională de scurtă 

durată „Современные тенденции в 

информационно-документальной 

деятельности” 

Departamentul 

Formare Continuă 

al USM, Chișinău, 

R. Moldova. 22 

aprilie 2021 

 

SUVAC, Natalia 

 

4.  

Asigurarea 

accesului la 

serviciile 

bibliotecii pe timp 

de pandemie: 

provocări şi 

oportunităţi 

Conferința ştiințifico-practică „Tradiţie şi 

noi paradigme de cercetare în 

biblioteconomie”, ed. 1. 

Biblioteca 

Ştiințifică a 

USARB, Bălţi, R. 

Moldova. 23 

aprilie 2021 

 

HABAŞESCU, 

Silvia 

5.  

 

Dezvoltarea 

serviciilor 

informaționale 

electronice în 

mediul 

educațional 

modern 

Masa rotundă „Digitalizarea procesului 

didactic: avantaje, provocări, perspective” 

Departamentul 

Teorie și Politici 

Economice din 

cadrul Facultății 

Economie 

Generală și Drept, 

ASEM, Chișinău, 

R. Moldova. 23 

aprilie 2021 

 

 

 

 

 

CHERADI, 

Natalia, dr.   
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6.  

Centrul de 

Informare al 

Uniunii Europene 

din cadrul 

Academiei de 

Studii Economice 

din Moldova la 10 

ani de activitate   

Eveniment online „Centrul de Informare al 

Uniunii Europene din cadrul Academiei de 

Studii Economice din Moldova: 10 ani de 

activitate” 

BȘ a ASEM, 

Chișinău, R. 

Moldova. 12 mai 

2021 

AMORȚITU, 

Angela  

7.  

Fortificarea 

competențelor 

digitale ale 

bibliotecarului în 

formatul online 

de activitate 

Conferințele Zonale, ,,Biblioteca în era post-

COVID: digitalizare, disponibilitate, 

dezvoltare” (22-29 iunie 2021) 

 

Biblioteca 

Națională a 

Republicii 

Moldova, 

Chișinău, R. 

Moldova. 24 iunie 

2021  

CHERADI, 

Natalia, dr.   

HABAȘESCU, 

Silvia 

8.  

Biblioteca 

Științifică a 

ASEM – 30 de 

ani în sprijinul 

învățământului 

universitar 

economic 

Masa rotundă „Noi roluri și funcții ale 

bibliotecilor în dezvoltarea comunicării 

virtuale în mediul online” în cadrul 

Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „30 de 

ani de reformă economică în Republica 

Moldova: prin inovare și competitivitate 

spre progres economic”, Secțiunea „Carpe 

Scientiam: evoluţiile ştiinţelor sociale şi 

umanitare în economia cunoaşterii” 

Academia de 

Studii Economice 

din Moldova, 

Chişinău, R. 

Moldova. 23 

septembrie 2021 

CHERADI, 

Natalia, dr.   

9.  

Evaluarea 

necesităților 

informaționale ale 

utilizatorilor în 

Biblioteca 

Știinţifică a 

Academiei de 

Studii Economice 

din Moldova 

Masa rotundă „Noi roluri și funcții ale 

bibliotecilor în dezvoltarea comunicării 

virtuale în mediul online” în cadrul 

Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „30 de 

ani de reformă economică în Republica 

Moldova: prin inovare și competitivitate 

spre progres economic”, Secțiunea „Carpe 

Scientiam: evoluţiile ştiinţelor sociale şi 

umanitare în economia cunoaşterii” 

Academia de 

Studii Economice 

din Moldova, 

Chişinău, R. 

Moldova. 23 

septembrie 2021 

AMORȚITU, 

Angela 

RAILEAN, 

Elena, dr. 

10.  

Biblioteca 

universitară în 

spațiul 

informațional 

modern: noi 

oportunități, 

probleme, riscuri 

Masa rotundă „Noi roluri și funcții ale 

bibliotecilor în dezvoltarea comunicării 

virtuale în mediul online” în cadrul 

Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „30 de 

ani de reformă economică în Republica 

Moldova: prin inovare și competitivitate 

spre progres economic”, Secțiunea „Carpe 

Scientiam: evoluţiile ştiinţelor sociale şi 

umanitare în economia cunoaşterii” 

Academia de 

Studii Economice 

din Moldova, 

Chişinău, R. 

Moldova. 23 

septembrie 2021 

SUVAC, Natalia 

 

11.  

Gradul de 

satisfacție al 

doctoranzilor 

privind serviciile 

Bibliotecii 

Științifice a 

ASEM 

Masa rotundă „Noi roluri și funcții ale 

bibliotecilor în dezvoltarea comunicării 

virtuale în mediul online” în cadrul 

Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „30 de 

ani de reformă economică în Republica 

Moldova: prin inovare și competitivitate 

spre progres economic”, Secțiunea „Carpe 

Scientiam: evoluţiile ştiinţelor sociale şi 

umanitare în economia cunoaşterii” 

 

 

 

Academia de 

Studii Economice 

din Moldova, 

Chişinău, R. 

Moldova. 23 

septembrie 2021 

NICUȚĂ, Ina 
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12.  

Dezvoltarea unui 

mediu universitar 

adecvat de 

formare a 

utilizatorilor prin 

realizarea 

programelor de 

inițiere în Cultura 

informației 

Masa rotundă „Noi roluri și funcții ale 

bibliotecilor în dezvoltarea comunicării 

virtuale în mediul online” în cadrul 

Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „30 de 

ani de reformă economică în Republica 

Moldova: prin inovare și competitivitate 

spre progres economic”, Secțiunea „Carpe 

Scientiam: evoluţiile ştiinţelor sociale şi 

umanitare în economia cunoaşterii” 

Academia de 

Studii Economice 

din Moldova, 

Chişinău, R. 

Moldova. 23 

septembrie 2021 

HABAȘESCU, 

Silvia 

13.  

Prezentarea 

publicațiilor 

aniversare: 

Colectivul ASEM 

la cea de-a 30-a 

aniversare, 

Doctori Honoris 

Causa ai 

Academiei de 

Studii Economice 

a Moldovei, 

Biblioteca 

Științifică ASEM 

la cea de-a 

treizecea 

aniversare: 

Repertoriul 

publicațiilor 

(1991-2021) 

Masa rotundă „Noi roluri și funcții ale 

bibliotecilor în dezvoltarea comunicării 

virtuale în mediul online” în cadrul 

Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „30 de 

ani de reformă economică în Republica 

Moldova: prin inovare și competitivitate 

spre progres economic”, Secțiunea „Carpe 

Scientiam: evoluţiile ştiinţelor sociale şi 

umanitare în economia cunoaşterii” 

Academia de 

Studii Economice 

din Moldova, 

Chişinău, R. 

Moldova. 23 

septembrie 2021 

HABAȘESCU, 

Silvia 

14.  

Управление 

продажами 

психологических 

услуг 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „30 de 

ani de reformă economică în Republica 

Moldova: prin inovare și competitivitate 

spre progres economic”” 

Academia de 

Studii Economice 

din Moldova, 

Chişinău, R. 

Moldova. 23 

septembrie 2021 

RAILEAN, 

Elena, dr. 

VARBAN, Irina, 

dr. 

15.  

Dezvoltarea 

Consorțiului 

REM în anul 

2021 

2021 EIFL General Assembly (online) 

Consorțiul 

Internațional EIFL, 

20-21 octombrie 

2021 

RAILEAN, 

Elena, dr. 

 

16.  

Centrul de 

Informare al 

Uniunii Europene 

din cadrul 

Academiei de 

Studii Economice 

a Moldovei: 

predestinație și 

provocări pentru 

bibliotecari și 

utilizatori  

 

 

 

 

 

Symposia Investigatio Bibliotheca, ediţia a 

XIII-a, 2021 cu genericul „Provocările și 

oportunitățile în bibliotecile din învățământ 

în contextul noilor realități” 

Departamentul 

Informațional 

Biblioteconomic al 

ULIM, 

Universitatea 

Liberă 

Internaţională din 

Moldova, 

Chișinău, R. 

Moldova. 20 

octombrie 2021 

AMORȚITU, 

Angela  
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17.  

Combaterea 

traficului de 

persoane: 

directivă 

prioritară a 

Uniunii Europene 

Panelul de discuții online„Traficul de ființe 

umane este inuman! Tu contezi!”  dedicat 

Zilei Europene de luptă împotriva traficului 

de ființe umane 

BȘ a ASEM, 

Chișinău, R. 

Moldova. 22 

octombrie 2021 

AMORȚITU, 

Angela 

18.  

Recomandarea 

UNESCO privind 

Știința Deschisă – 

un ghid important 

pentru 

implementarea 

practicilor de 

cercetare deschisă 

Masa rotundă online „Accesul Deschis – 

contează modul în care deschidem 

cunoașterea” 

în cadrul Săptămânii Internaţionale a 

Accesului Deschis 2021 

 

Asociația 

Bibliotecarilor din 

Republica 

Moldova (ABRM), 

Consorțiul REM, 

Institutul de 

Dezvoltare a 

Societăţii 

Informaţionale 

(IDSI) în 

colaborare cu 

Departamentul 

Comunicare şi 

Teoria Informării 

al Facultății 

Jurnalism şi Știinţe 

ale Comunicării 

USM și Biblioteca 

Științifică a 

ASEM, Chișinău, 

R. Moldova. 28 

octombrie 2021 

CHERADI, 

Natalia, dr.   

19.  

Consorțiul REM: 

oferta resurselor 

informaționale 

pentru anul 2022 

Masa rotundă online „Accesul Deschis - 

contează modul în care deschidem 

cunoașterea” în cadrul Săptămânii 

Internaţionale a Accesului Deschis 2021 

Asociația 

Bibliotecarilor din 

Republica 

Moldova (ABRM), 

Consorțiul REM, 

Institutul de 

Dezvoltare a 

Societăţii 

Informaţionale 

(IDSI) în 

colaborare cu 

Departamentul 

Comunicare şi 

Teoria Informării 

al Facultății 

Jurnalism şi Știinţe 

ale Comunicării 

USM și Biblioteca 

Științifică a 

ASEM,  Chișinău, 

R. Moldova. 28 

octombrie 2021 

RAILEAN, 

Elena, dr. 

20.  

Servirea 

informațională a 

doctoranzilor 

În biblioteca 

universitară 

Atelierul Comunicare și Teoria Informării în 

cadrul Conferinței ştiinţifice naționale cu 

participare internațională „Integrare prin 

Cercetare şi Inovare” 

 

USM, Chișinău, R. 

Moldova. 11 

noiembrie 2021 

 

CHERADI, 

Natalia, dr. 

NICUȚĂ, Ina 
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21.  

Uniunea 

Europeană în 

susținerea 

tinerilor studioși  

Workshop online „Tineretul şi problemele 

globalizării. Bunăstare prin implicare”, 

dedicat Zilei Internaționale a Studenților, ed. 

a III-a 

BȘ a ASEM, 

Chișinău, R. 

Moldova. 17 

noiembrie 2021 

AMORȚITU, 

Angela 

22.  

Politici 

instituționale de 

Acces Deschis: 

orientări privind 

adaptarea la 

bunele practici 

internaționale 

Atelierul „Implementarea politicilor 

instituționale privind Știința Deschisă” 

Institutul de 

Dezvoltarea 

Societății 

Informaționale în 

colaborare cu 

Universitatea de 

Stat de Medicină și 

Farmacie „Nicolae 

Testemițanu”, 

Chișinău, R. 

Moldova. 16 

decembrie 2021 

CHERADI, 

Natalia, dr. 

 

 

Participarea la congrese, simpozioane, seminare ştiinţifice, mese rotunde 

în anul 2021 (fără comunicări) 
 

Nr. d/o 
Tema congresului, simpozionului, conferinţei, 

seminarului, mesei rotunde 

Instituţia-organizatoare, 

oraşul, ţara. Data 

desfăşurării 

Numele, prenumele 

persoanelor care au 

participat 

1.  
Webinarul «Как продвигать электронные 

ресурсы в вашей организации»  

EBSCO Information 

Services, Platforma Zoom. 

21 ianuarie 2021 

RAILEAN, Elena, dr. 

2.  

Webinarul «Где и как искать информацию. 

Поиск на платформе EBSCOhost и поиск в 

сети Интернет» 

EBSCO Information 

Services. Platforma Zoom. 

26 ianuarie 2021 

PANCRATOV, Elena 

3.  
Atelierul online „Articolul științific – cum să-l... 

scriu?” 

BM „B.P. Hasdeu”, 

Platforma Zoom. 22 

februarie 2021 

PANCRATOV, Elena 

4.  
Webinar “How can libraries help keep Open 

Science infrastructure free and independent?” 

LIBER and SPARC 

Europe, SCOSS - Global 

Sustainability Coalition for 

Open Science Services. 

Platforma 

anymeeting.com. 26 

februarie 2021 

GUDIMA, Ana 

 

5.  Conferința Extraordinară a ABRM 

 

Biblioteca Națională a 

Republicii Moldova, 

Chișinău. 2 martie 2021 

 

 

CHERADI, Natalia, dr. 

NICUȚĂ, Ina 

6.  Săptămâna Educației Deschise 

Biblioteca Națională a 

Republicii Moldova, 

Chișinău. 1-5 martie 2021 

CHERADI, Natalia, dr. 

7.  
„NI4OS Team Meeting - NIOSC Establishment 

Planning”  

Proiectul NI4OS-Europe 

(Inițiative Naționale pentru 

Știința Deschisă în 

Europa), RENAM, 

Chișinău, Republica 

Moldova. 2 martie 2021 

 

 

CHERADI, Natalia, dr. 
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8.  

Întâlnirea online a Proiectului MINERVA – 

„MINERVA WP2 virtual meeting” - 

Harmonization of legislative framework on Open 

Science 

Proiectul MINERVA, 

Chișinău, Republica 

Moldova. 2 martie 2021 

RAILEAN, Elena, dr. 

9.  

Training on-line „Bibliotecarul - formator al 

competențelor de lectură critică”  

 

Biblioteca Naţională a 

Republicii Moldova, 

Centrul de Formare 

Continuă în 

Biblioteconomie şi Ştiinţe 

ale Informării, Chişinău, 

Republica Moldova. 3 

martie 2021 

 

CEBOTARI, Aurelia 

CRIVOBLOȚCAIA, Elvira 

 

10.  
Întâlnirea online a Proiectului MINERVA – 

„MINERVA WP3 virtual meeting” 

Proiectul MINERVA, 

Chișinău, Republica 

Moldova. 4 martie 2021 

CHERADI, Natalia, dr. 

GUDIMA, Ana 

11.  

Trainingul on-line „Licențele Creative Commons 

- tipuri și caracteristici. Utilizarea licențelor 

Creative Commons: cerințe, avantaje, 

oportunități” 

 

Biblioteca Naţională a 

Republicii Moldova, 

Centrul de Formare 

Continuă în 

Biblioteconomie şi Ştiinţe 

ale Informării, Chișinău, 

Republica Moldova. 10 

martie 2021 

CHERADI, Natalia, dr. 

GUDIMA, Ana 

PANCRATOV, Elena 

CEBOTARI, Aurelia 

TUDOREANU, Liliana 

COSIMOV, Aurelia 

HABAŞESCU, Silvia 

IPATI, Galina 

NICUȚĂ, Ina 

12.  

Workshop on 3D Printing. 11th International 

Conference on Information Science and 

Information Literacy „The Role of Information in 

Services Provided to Innovative Users” 

 

Universitatea Transilvania, 

Brașov, România. 11 

martie 2021 

CHERADI, Natalia, dr. 

GUDIMA, Ana 

PANCRATOV, Elena 

NICUȚĂ, Ina 

CRIVOBLOȚCAIA,  Elvira 

MÎNDRESCU, Ludmila 

AMORȚITU, Angela  

HABAŞESCU, Silvia 

PROCA, Aliona 

IPATI Galina 

13.  

Forumul internațional «Содружество 

библиотек: достижения и перспективы 

долгосрочного партнѐрства»  

Asociația Bibliotecarilor 

din Rusia, Moscova. 12 

martie 2021  

 

CHERADI, Natalia, dr. 

 

14.  
Seminarul Practico-Ştiinţific „Marketingul în era 

digitală: tendinţe, probleme, oportunităţi”  

ASEM, Chișinău, 

Republica Moldova. 24 

Martie 2021 

RAILEAN, Elena, dr. 

15.  

Trainingul online „Fundraising în timpul 

pandemiei” 

 

ABRM, Chișinău, 

Republica Moldova. 26 

martie 2021 

CHERADI, Natalia, dr. 

HABAŞESCU, Silvia 

CEBOTARI, Aurelia 

MÎNDRESCU, Ludmila 

 

16.  Simpozionul Anul Bibliologic 2019-2020  

Biblioteca Naţională a 

Republicii Moldova, 
Asociaţia Bibliotecarelor 

din RM, Chișinău. 31 

martie 2021 

 

CHERADI, Natalia, dr. 

NICUȚĂ, Ina  

GUDIMA, Ana 

PANCRATOV, Elena 

CEBOTARI, Aurelia 

CRIVOBLOȚCAIA,  Elvira 

DRAGOMAN, Liliana 

MÎNDRESCU, Ludmila 

PANCEV, Oxana 

TUDOREANU, Liliana 

SUVAC, Natalia 

VÎRLAN, Lidia 

AMORȚITU, Angela  
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17.  
Seminarul online „Servicii ORACLE Cloud 

pentru știință și educație” 

RENAM, Republica 

Moldova, Chișinău, 

Republica Moldova. 31 

martie 2021 

CHERADI, Natalia, dr. 

 

18.  

EIFL Digital Research Literacy Training 

Programme Outline for Librarians (online) 

 

Consorțiul Internațional 

EIFL. 31 martie 2021  

RAILEAN, Elena, dr. 

AMORȚITU, Angela  

19.  

Workshop „Platforme online pentru educație și 

dezvoltare profesională”, Sesiunea nr.1: 

Utilizarea aplicației Google Meet 

BȘ a ASEM, Chișinău, 

Republica Moldova. 2 

aprilie 2021  

RAILEAN, Elena, dr. 

AMORȚITU, Angela 

GUDIMA, Ana 

PANCRATOV, Elena 

CEBOTARI, Aurelia 

COSIMOV, Aurelia 

CRIVOBLOȚCAIA, Elvira 

DRAGOMAN, Liliana 

MIRON, Tatiana 

MÎNDRESCU, Ludmila 

PANCEV, Oxana 

SUVAC, Natalia 

TUDOREANU, Liliana 

VÎRLAN, Lidia 

AMORȚITU, Angela 

HABAŞESCU, Silvia 

STUDZINSCHI, Svetlana 

IAROVAIA, Alla 

PROCA, Aliona 

IPATI, Galina 

PASCAL, Stela 

MELIHOV, Valentina  

JEINOVA, Larisa  

CAPCELEA, Ecaterina  

NAMAȘCO, Ala 

20.  
Atelierului profesional „Evidenţa resurselor 

electronice: probleme, practici, soluţii” 

Biblioteca Republicană 

Științifică Agricolă,  

Chișinău, Republica 

Moldova. 7 aprilie 2021 

 

CHERADI, Natalia, dr. 

PANCRATOV, Elena 

CEBOTARI, Aurelia 

CRIVOBLOȚCAIA, Elvira 

MÎNDRESCU, Ludmila 

PANCEV, Oxana 

SUVAC, Natalia 

VÎRLAN, Lidia 

PROCA, Aliona 

IPATI, Galina 

PASCAL, Stela 

 

21.  

Atelierul „Conferirea categoriilor de calificare 

personalului de specialitate din biblioteci: 

modificări reglementare” 

Centrul de Formare 

Profesională Continuă în 

Biblioteconomie și Științe 

ale Informării a Bibliotecii 

Naționale din Republica 

Moldova, Chișinău. 7 

aprilie 2021 

NICUȚĂ, Ina 

CEBOTARI, Aurelia 

DRAGOMAN, Liliana 

 

 

22.  
Webinar „Aspecte privind evaluarea revistelor în 

Republica Moldova”  

Direcția evaluare în 

cercetare și inovare a 

ANACEC, Chișinău, 

Republica Moldova. 15 

aprilie 2021 

CHERADI, Natalia, dr. 

 

23.  
Webinar Series 2021 – Session 4 “IP in EU-

funded research projects"  

ASEM, Chișinău, 

Republica Moldova. 15 

aprilie 2021 

 

RAILEAN, Elena, dr. 
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24.  

Webinarul „O propunere de proiect de succes 

pentru Programul Orizont Europa: Excelența 

științifico-tehnologică este primordială, dar să nu 

uităm și despre alte aspecte”  

ASEM, Chișinău, 

Republica Moldova. 21 

aprilie 2021  

RAILEAN, Elena, dr. 

25.  
Webinar "Institutional Repository" 

 

EIFL Open Access 

Programme Coordinator 

Serbia, Institute of 

Technical Sciences of the 

Serbian Academy of 

Sciences and Arts. 21 

aprilie 2021 

PANCRATOV, Elena 

26.  

Masa rotundă ,,Tehnologii digitale în bibliotecă”,  

în cadrul Programului ERASMUS +Servicii 

suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea 

bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin 

dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea 

bibliotecilor (LNSS) 

Biblioteca Ştiinţifică a 

Universităţii de Stat 

,,Alecu Russo” din Bălţi, 
Republica Moldova. 22 

aprilie 2021 

CHERADI, Natalia, dr. 

GUDIMA, Ana 

PANCRATOV, Elena 

HABAŞESCU, Silvia 

27.  
Virtual Study Visit at Université Côte d’Azur, 

Nice 

Franța, Nice, în cadrul 

Proiectului Minerva. 22 

aprilie 2021  

CHERADI, Natalia, dr. 

GUDIMA, Ana 

RAILEAN, Elena, dr. 

 

28.  Challenge „Bibliotecarul care mă inspiră” 

ABRM, Chișinău, 

Republica Moldova. 23 

aprilie 2021 

CRIVOBLOŢCAIA, Elvira  

NICUȚĂ, Ina 

AMORȚITU, Angela 

29.  
Masa rotundă „Digitalizarea procesului didactic: 

avantaje, provocări, perspective”  

ASEM, Chișinău, 

Republica Moldova. 23 

aprilie 2021 

RAILEAN, Elena, dr. 

30.  

Conferința științifico-practică „Tradiţie şi noi 

paradigme de cercetare în biblioteconomie”, 

ediţia a I-a  

Biblioteca Ştiinţifică a 

Universităţii de Stat 

,,Alecu Russo” din Bălţi, 

Republica Moldova. 23 

aprilie 2021 

HABAŞESCU, Silvia 

GUDIMA, Ana 

PANCRATOV, Elena 

CEBOTARI, Aurelia 

TUDOREANU, Liliana 

AMORȚITU, Angela  

NICUȚĂ, Ina 

PROCA, Aliona  

IPATI, Galina  

PASCAL, Stela 

 

31.  

10 ani de la inaugurarea Centrului de Informare 

al Uniunii Europene din cadrul Academiei de 

Studii Economice a Moldovei 

ASEM, BȘ a ASEM, 

Chișinău, Republica 

Moldova, 12 mai, 2021 

CHERADI, Natalia, dr. 

RAILEAN, Elena, dr. 

AMORȚITU, Angela 

NICUȚĂ, Ina 

 

 

 

32.  

Study Visit online to transfer Knowledge related 

to Research Data Management, (Developing 

Infrastructure for Open Science)  

 

Proiectul Minerva, 

Chișinău, Republica 

Moldova, 17-18 mai 2021 

GUDIMA, Ana 

RAILEAN, Elena, dr. 

 

33.  

Seminarul de informare online „Instrumente ale 

științei deschise pentru cercetători” 

 

USM, Chișinău, Republica 

Moldova, 20 mai 2021 

CHERADI, Natalia, dr. 

 

34.  
Webinar „ORCID - repository integrations”  

 

Consorțiul Internațional 

EIFL. 25 mai 2021 

 

PANCRATOV, Elena 

35.  Atelier „Utilizarea bazelor de date EBSCO” 

Biblioteca Municipală 

„B.P. Hasdeu”, Chișinău, 

Republica Moldova. 26 

mai 2021 

PANCRATOV, Elena 

CEBOTARI, Aurelia 

CRIVOBLOȚCAIA,  Elvira 

DRAGOMAN, Liliana 
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MÎNDRESCU, Ludmila 

PANCEV, Oxana 

SUVAC, Natalia 

VÎRLAN, Lidia 

AMORȚITU, Angela 

NICUȚĂ, Ina 

HABAŞESCU, Silvia 

STUDZINSCHI, Svetlana 

IAROVAIA, Alla 

PROCA, Aliona  

IPATI, Galina  

PASCAL, Stela 

36.  

Atelierul profesional cu genericul „Statistica de 

bibliotecă în contextul optimizării indicatorilor de 

raportare” 

Biblioteca Centrală a 

USM, Chișinău, Republica 

Moldova. 2 iunie 2021 

CHERADI, Natalia, dr. 

NICUȚĂ, Ina 

CEBOTARI, Aurelia 

CRIVOBLOȚCAIA, Elvira 

SUVAC, Natalia 

37.  

Ediția a doua a mesei rotunde „Cum putem activa 

împreună pentru a integra informațiile agricole 

naționale în spațiul informațional global?” 

Biblioteca Republicană 

Științifică Agricolă a 

Universității Agrare de 

Stat din Moldova în 

colaborare cu Organizația 

pentru Alimentație și 

Agricultură a Națiunilor 

Unite,  Chișinău, 

Republica Moldova. 8 

iunie 2021  

CHERADI, Natalia, dr. 

GUDIMA, Ana 

PANCRATOV, Elena 

NICUȚĂ, Ina 

CEBOTARI, Aurelia 

38.  

Atelier profesional Elaborare de Book Trailer (în 

contextual Programului Național LecturaCentral, 

online, Platforma ZOOM) 

 

BNRM, Centrul de 

formare profesională 

continuă în 

biblioteconomie şi ştiinţe 

ale informării, Chișinău, 

Republica Moldova. 

9 iunie 2021 

PANCRATOV, Elena 

CRIVOBLOŢCAIA, Elvira 

AMORȚITU, Angela 

39.  

Instruire online „Servicii electronice pe înțelesul 

tuturor: sesiune de informare pentru bibliotecari 

și publicul larg” (online, Platforma ZOOM) 

Asociația Bibliotecarilor 

din Republica Moldova, în 

parteneriat cu Agenția de 

Guvernare Electronică, 

Chișinău, Republica 

Moldova. 15 iunie 2021 

CHERADI, Natalia, dr. 

PANCRATOV, Elena 

CEBOTARI, Aurelia 

TUDOREANU, Liliana 

 

40.  
Seminarul online „Prelucrarea datelor cu caracter 

personal” 

Biblioteca Municipală 

„B.P. Hasdeu”, Chișinău, 

Republica Moldova. 15 

iunie 2021 

 

 

 

CHERADI, Natalia, dr. 

 

41.  

Evenimentul de informare online „MINERVA 

Virtual Study Visit at Université de Montpellier, 

France 

 

Proiectul MINERVA, 

Chișinău, Republica 

Moldova. 16 iunie 2021 

CHERADI, Natalia, dr. 

GUDIMA, Ana 

RAILEAN, Elena, dr. 

 

42.  
Ședința online „Repozitoriul IREK: starea actuală 

și perspectivele dezvoltări”  

Proiectul MINERVA, 

Chișinău, Republica 

Moldova. 25 iunie 2021 

CHERADI, Natalia, dr. 

GUDIMA, Ana 

 

43.  

 

Webinarul Marketing Libraries to the Ne(x)t 

Generation (online, Platforma ZOOM) 

 

 

 

Eclat Engineering la 

solicitarea EIFL. 30 iunie 

2021  

CHERADI, Natalia, dr. 

GUDIMA, Ana 

RAILEAN, Elena, dr. 

 



34  

Biblioteca Științifică a ASEM. RAPORT DE ACTIVITATE în anul 2021 

 

44.  

Trainingul profesional cu genericul „Tehnici 

moderne de promovare a lecturii. Marketingul 

lecturii” (online, Platforma Google Meet) 

Centrul de Formare 

Profesională Continuă în 

Biblioteconomie și Științe 

ale Informării BNRM, 

Chișinău, Republica 

Moldova. 7 iulie 2021 

CHERADI, Natalia, dr. 

GUDIMA Ana 

PANCRATOV, Elena 

CEBOTARI, Aurelia 

COSIMOV, Aurelia 

CRIVOBLOȚCAIA,  Elvira 

PROCA, Aliona  

IPATI, Galina  

PASCAL, Stela  

45.  MINERVA 4th Consortium Meeting  

Proiectul MINERVA, 

Chișinău, Republica 

Moldova, 7 septembrie 

2021 

CHERADI, Natalia, dr. 

GUDIMA, Ana 

RAILEAN, Elena, dr. 

46.  
Atelierul profesional „Mendeley: manager al 

referințelor bibliografice și generator de citări”  

Biblioteca Științifică 

Medicală a USMF „N. 

Testemițanu”, Chișinău, 

Republica Moldova. 22 

septembrie 2021 

CHERADI, Natalia, dr. 

PANCRATOV, Elena 

CEBOTARI, Aurelia 

COSIMOV, Aurelia 

CRIVOBLOȚCAIA,  E. 

DRAGOMAN, Liliana 

SUVAC, Natalia 

TUDOREANU, Liliana 

HABAŞESCU, Silvia 

STUDZINSCHI, Svetlana 

IAROVAIA, Alla  

PROCA, Aliona  

IPATI, Galina 

PASCAL, Stela  

 

47.  

Masa rotundă „Noi roluri şi funcţii ale 

bibliotecilor în dezvoltarea comunicării virtuale 

în mediul online” organizată în cadrul Conferinţei 

Ştiinţifice Internaţionale 

„30 de ani de reformă economică în Republica 

Moldova: prin inovare și competitivitate spre 

progres economic” 

BȘ a ASEM, Chișinău, 

Republica Moldova. 23 

septembrie 2021 

CHERADI, Natalia, dr. 

RAILEAN, Elena, dr. 

GUDIMA Ana 

PANCRATOV Elena 

CEBOTARI, Aurelia 

CERNOLEV, Olga 

COSIMOV, Aurelia 

CRIVOBLOȚCAIA, Elvira 

DRAGOMAN, Liliana 

MIRON, Tatiana PANCEV, 

Oxana 

SUVAC, Natalia 

TUDOREANU, Liliana 

VÎRLAN, Lidia 

HABAŞESCU, Silvia 

STUDZINSCHI, Svetlana 

IAROVAIA, Alla 

PROCA, Aliona  

IPATI, Galina  

PASCAL, Stela  

MELIHOV, Valentina  

JEINOVA, Larisa  

CAPCELEA, Ecaterina  

NAMAȘCO, Ala 

48.  

Conferința Internațională „Lectura ca bază pentru 

cultură, cunoaștere și dezvoltare”, ediția a 3-a în 

cadrul Programului Național LecturaCentral  

Biblioteca Naţională a 

Republicii Moldova, 

Chișinău. 30 septembrie 

2021 

CHERADI, Natalia, dr. 

PANCRATOV, Elena 

CEBOTARI, Aurelia 

CRIVOBLOȚCAIA,  Elvira 

DRAGOMAN, Liliana 

SUVAC, Natalia 

AMORȚITU, Angela 
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49.  

Lansarea bibliografiei „Publicații muzicologice 

ale profesorilor Academiei de Muzică, Teatru și 

Arte Plastice” (1946-2016)  

Biblioteca AMTAP, 

Chișinău, Republica 

Moldova. 1 octombrie 

2021 

HABAŞESCU, Silvia 

STUDZINSCHI, Svetlana 

IAROVAIA, Alla 

PASCAL, Stela 

50.  

Webinar „Services for authors: discounted OA 

publishing fees, editing services and scite” 

(online, Platforma Zoom) 

 

Consorțiul Internațional 

EIFL, 5 octombrie 2021  

CHERADI, Natalia, dr. 

GUDIMA, Ana 

RAILEAN, Elena, dr. 

51.  

Masa rotundă „Serviciile moderne de bibliotecă 

și transformarea digitală” în cadrul Secţiunii  

Biblioteconomie şi ştiinţele informării. 

Conferința Științifică cu participare Internaţională 

„Tradiţie și Inovare în Cercetarea Ştiinţifică”, 

Ediţia a X-a (online, Platforma Zoom) 

Biblioteca Științifică a 

Universității de Stat „A. 

Russo”, Bălți, Republica 

Moldova. 8 octombrie 

2021 

CHERADI, Natalia, dr. 

GUDIMA Ana 

PANCRATOV Elena 

CEBOTARI, Aurelia 

CERNOLEV, Olga 

COSIMOV, Aurelia 

DRAGOMAN, Liliana 

MIRON, Tatiana  

SUVAC, Natalia 

VÎRLAN, Lidia 

AMORȚITU, Angela 

52.  

Atelierul profesional online „Instrumente de 

evaluare a impactului bibliotecii. Modul 2. 

Indicatori de performanță” 

Biblioteca Naţională a 

Republicii Moldova, 

Chișinău. 13 octombrie 

2021 

NICUȚĂ, Ina 

AMORȚITU, Angela 

 

53.  

Symposia Investigatio Bibliotheca „Provocările și 

oportunitățile în bibliotecile din învățământ în 

contextul noilor realități”, Ediţia a XIII-a 

Departamentul 

Informaţional 

Biblioteconomic ULIM, 

Chișinău, Republica 

Moldova. 20 octombrie 

2021 

CHERADI, Natalia, dr. 

NICUȚĂ, Ina 

GUDIMA Ana 

PANCRATOV, Elena 

CEBOTARI, Aurelia 

CERNOLEV, Olga 

CRIVOBLOȚCAIA, Elvira 

MIRON, Tatiana 

MÎNDRESCU, Ludmila 

SUVAC, Natalia 

VÎRLAN, Lidia 

AMORȚITU, Angela 

HABAŞESCU, Silvia 

STUDZINSCHI, Svetlana 

IAROVAIA, Alla 

54.  EIFL General Assembly 2021 

Consorțiul Internațional 

EIFL. 20-21 octombrie 

2021 

CHERADI, Natalia, dr. 

GUDIMA, Ana 

RAILEAN, Elena, dr. 

 

55.  

Panel de discuții „Traficul de ființe umane este 

inuman. Tu contezi!” (online, Platforma Google 

Meet) 

Centrul de Informare UE 

din cadrul BȘ a ASEM, 

Departamentul Limbi  

Moderne a ASEM, 

Chișinău, Republica 

Moldova. 22 octombrie 

2021.  

PANCRATOV, Elena 

NICUȚĂ, Ina 

CRIVOBLOȚCAIA, Elvira 

GRECEA, Viorica 

MIRON, Tatiana  

SUVAC, Natalia 

56.  

Instruire la tema „Gestionarea și avantajele 

profilurilor științifice ORCiD și Google Scolar”, 

Departamentul „Contabilitate, Audit și Analiză 

Economică” (online, Platforma ZOOM) 

BȘ a ASEM, Chișinău, 

Republica Moldova. 26 

octombrie 2021 

 

PANCRATOV, Elena 

57.  

 

 

Training „Integrarea, descoperirea şi utilizarea 

informaţiei agricole în sistemul internaţional 

AGRIS”  

 

 

BRȘA a UASM, Chişinău, 

Republica Moldova. 26 

octombrie 2021.  

PROCA, Aliona  
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58.  

Masa rotundă online „Accesul Deschis - contează 

modul în care deschidem cunoașterea” 

 

ABRM, Consorțiul REM, 

IDSI, în colaborare cu 

Departamentul 

Comunicare şi Teoria 

Informării al Facultății 

Jurnalism şi Știinţe ale 

Comunicării USM și BȘ 

ASEM, Chișinău, 

Republica Moldova. 28 

octombrie 2021 

GUDIMA Ana 

PANCRATOV Elena  

CEBOTARI, Aurelia 

CERNOLEV, Olga 

CRIVOBLOȚCAIA, Elvira 

COSIMOV, Aurelia 

DRAGOMAN, Liliana 

MIRON, Tatiana 

MÎNDRESCU, Ludmila 

PANCEV, Oxana 

SUVAC, Natalia 

VÎRLAN, Lidia 

AMORȚITU, Angela 

HABAŞESCU, Silvia 

STUDZINSCHI, Svetlana 

IAROVAIA, Alla 

PROCA, Aliona  

IPATI, Galina  

PASCAL, Stela 

MELIHOV, Valentina  

JEINOVA, Larisa  

CAPCELEA, Ecaterina  

NAMAȘCO, Ala 

59.  

Cursul educaţional „Identificarea revistelor 

pseudoştiinţifice (online, platforma Google 

Meet)” 

 

Biblioteca Științifică 

Medicală a USMF 

„Nicolae Testemițanu”  

Chişinău, Republica 

Moldova. 28 octombrie 

2021 

CERNOLEV, Olga 

 

60.  
Forumul Managerilor din cadrul Sistemului 

Național de Biblioteci  

Biblioteca Naţională a 

Republicii Moldova, 

Chișinău. 3 noiembrie 

2021 

 

CHERADI, Natalia, dr. 

NICUȚĂ, Ina 

61.  

Training „Tezaurul AGROVOC – instrument 

eficient de indexare, investigare şi traducere 

pentru utilizatorii de informaţie agricolă din 

Republica Moldova”  

BRŞA a UASM, Chișinău, 

Republica Moldova. 9 

noiembrie 2021  

PROCA, Aliona  

IPATI, Galina  

PASCAL, Stela 

62.  

Workshop „Tineretul şi problemele globalizării. 

Bunăstare prin implicare”, 

ed. a III-a, dedicată Zilei Internaționale a 

Studenților cu participarea studenților de la 

Facultatea Business și Administrarea Afacerilor 

(online, Platforma Google Meet) 

 

Biblioteca Științifică a 

ASEM, Chişinău, 

Republica Moldova. 

17 noiembrie 2021 

 

CEBOTARI, Aurelia 

MIRON, Tatiana 

SUVAC, Natalia 

NICUȚĂ, Ina 

 

63.  Webinar: Web of Science pentru bibliotecari.  
Compania Clarivate. 17 

noiembrie 2021  

HABAŞESCU, Silvia 

STUDZINSCHI, Svetlana 

IAROVAIA, Alla  

PROCA, Aliona  

IPATI, Galina  

PASCAL, Stela 

64.  

Webinar for repository managers: publisher 

guidelines on AAM retrieval for IR deposit 

(online, Platforma ZOOM) 

Consorțiul Internațional 

EIFL. 23 noiembrie, 2021 

RAILEAN, Elena, dr. 

GUDIMA, Ana 

 

65.  
Workshopul „Drepturile Omului în viziunea 

studenților” (online, Platforma GoogleMeet) 

BȘ a ASEM, Chișinău, 

Republica Moldova.  10 

decembrie 2021 

PANCRATOV, Elena 

 

 
 



37  

Biblioteca Științifică a ASEM. RAPORT DE ACTIVITATE în anul 2021 

 

Relaţiile ştiinţifice internaţionale, inclusiv  
 

Acorduri de colaborare cu instituțiile infodocumentare din țară și peste hotare 

(la 22 decembrie 2021) 

 
# Instituție Subiectul  colaborării 

peste hotare 

1.  Consorțiu Internațional EIFL Abonare la baze de date, instruirea 

bibliotecarilor, dezvoltarea locală a OA 

și IP 

2.  Banca Mondială Depozitar al publicațiilor, promovarea 

publicațiilor BM 

3.  Comisia Europeană Depozitar al publicațiilor, promovarea 

publicațiilor UE 

4.  Universitatea din Bergen, Norvegia Schimb de publicații, instruirea 

bibliotecarilor, organizarea 

manifestărilor științifice 

5.  Universitatea Transilvania din Braşov România Schimb de publicații, instruirea 

bibliotecarilor, organizarea 

manifestărilor științifice 

6.  Biblioteca Universităţii „1 Decembrie”, Alba-Iulia, 

România 

Schimb de publicații 

7.  Biblioteca Universităţii de Nord, Baia Mare, România Schimb de publicații 

8.  Biblioteca ASE București, România Schimb de publicații, instruirea 

bibliotecarilor, organizarea 

manifestărilor științifice 

9.  Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, București, 

România 

Schimb de publicații 

10.  Biblioteca Naţională a României Schimb de publicații 

11.  Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, București, 

România 

Schimb de publicații 

12.  Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, Cluj-

Napoca, România 

Schimb de publicații 

13.  Biblioteca Centrală Universitară „Ovidius”, Constanța, 

România 

Schimb de publicații 

14.  Biblioteca Universităţii din Craiova, România Schimb de publicații 

15.  Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos”, Galați, 

România 

Schimb de publicații 

16.  BCU Eminescu Iași, România Schimb de publicații 

17.  Biblioteca Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava, 

România 

Schimb de publicații 

18.  Biblioteca Universităţii Valahia din Târgovişte, România Schimb de publicații 

19.  BCU „Tudor Arghezi”, Universitatea „Constantin 

Brăncuşi” Târgu-Jiu, România 

Schimb de publicații 

20.  Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran”, 

Timișoara, România  

Schimb de publicații 

21.  Biblioteca Județeană „O.Goga”, Cluj Napoca Schimb de publicații 

22.  UMF Cluj Napoca Instruirea bibliotecarilor, organizarea 

manifestărilor științifice 

23.  UMF Kaunas, Lituania Instruirea bibliotecarilor, organizarea 

manifestărilor științifice 
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24.  ZBW Deutsche Zentralbibliothek fur 

Wertschaftswissenschaften, Leibniz – Informationzentrum 

Wirtschaftб  Kiel, Germania  

Schimb de publicații 

25.  D. A. Tsenov Academz of Economics Academic Library, 

Svishtov, Bulgaria  

 

Schimb de publicații 

Republica Moldova 

26.  Biblioteca Națională a Republicii Moldova Schimb de publicații, Împrumut 

Interbibliotecar (ÎIB), instruirea 

bibliotecarilor, organizarea 

manifestărilor științifice 

27.  Camera Națională a Cărții Exemplarul depozitului legal în 

domeniul economic, instruirea 

bibliotecarilor, organizarea 

manifestărilor științifice 

28.  Asociația RENAM Abonarea la baze de date, organizarea 

manifestărilor științifice 

29.  Universitatea de Stat din Moldova Schimb de publicații, Împrumut 

Interbibliotecar (ÎIB), instruirea 

bibliotecarilor, organizarea 

manifestărilor științifice, catalogare 

partajată platforma PRIMO 

30.  Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. 

Testemiţanu” 

Schimb de publicații, Împrumut 

Interbibliotecar (ÎIB), instruirea 

bibliotecarilor, organizarea 

manifestărilor științifice, catalogare 

partajată platforma PRIMO 

31.  Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi Schimb de publicații, Împrumut 

Interbibliotecar (ÎIB), instruirea 

bibliotecarilor, organizarea 

manifestărilor științifice, catalogare 

partajată platforma PRIMO 

32.  Universitatea Agrară de Stat din Moldova Schimb de publicații, Împrumut 

Interbibliotecar (ÎIB), instruirea 

bibliotecarilor, organizarea 

manifestărilor științifice, catalogare 

partajată platforma PRIMO 

 

33.  Universitatea Tehnică a Moldovei Schimb de publicații, Împrumut 

Interbibliotecar (ÎIB), instruirea 

bibliotecarilor, organizarea 

manifestărilor științifice, catalogare 

partajată platforma PRIMO 

34.  Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice Schimb de publicații, Împrumut 

Interbibliotecar (ÎIB), instruirea 

bibliotecarilor, organizarea 

manifestărilor științifice 

35.  Universitatea Pedagogică de Stat „I.Creangă” Schimb de publicații, Împrumut 

Interbibliotecar (ÎIB), instruirea 

bibliotecarilor, organizarea 

manifestărilor științifice, catalogare 

partajată platforma PRIMO 
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36.  Universitatea Liberă Internaţională din Moldova Schimb de publicații, Împrumut 

Interbibliotecar (ÎIB), instruirea 

bibliotecarilor, organizarea 

manifestărilor științifice 

 

37.  Academia de Administrare Publică Schimb de publicații, Împrumut 

Interbibliotecar (ÎIB), instruirea 

bibliotecarilor, organizarea 

manifestărilor științifice 

38.  Universitatea de Stat din Comrat Schimb de publicații, Împrumut 

Interbibliotecar (ÎIB), instruirea 

bibliotecarilor, organizarea 

manifestărilor științifice 

39.  Universitatea de Stat din Tiraspol Schimb de publicații, Împrumut 

Interbibliotecar (ÎIB), instruirea 

bibliotecarilor, organizarea 

manifestărilor științifice 

40.  Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din 

Cahul 

Schimb de publicații, Împrumut 

Interbibliotecar (ÎIB), instruirea 

bibliotecarilor, organizarea 

manifestărilor științifice 

41.  Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova Schimb de publicații, Împrumut 

Interbibliotecar (ÎIB), instruirea 

bibliotecarilor, organizarea 

manifestărilor științifice, asistență 

metodică 

42.  Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport Schimb de publicații, Împrumut 

Interbibliotecar (ÎIB), instruirea 

bibliotecarilor, organizarea 

manifestărilor științifice 

43.  Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor 

Interne 

Schimb de publicații, Împrumut 

Interbibliotecar (ÎIB), instruirea 

bibliotecarilor, organizarea 

manifestărilor științifice 

44.  Universitatea de Stat „Grigore Țamblac” din Taraclia Schimb de publicații, Împrumut 

Interbibliotecar (ÎIB), instruirea 

bibliotecarilor, organizarea 

manifestărilor științifice 

45.  Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale Schimb metadate, organizarea 

manifestărilor științifice 

46.  Centrul de Instruire Continua în Domeniul Electoral 

pe lângă Comisia Electorală Centrală 

Asistență metodică 

47.  Departamentul Comunicare și Teoria Informării, 

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, 

Universitatea de Stat din Moldova 

Instruirea bibliotecarilor, organizarea 

manifestărilor științifice 

48.  Biblioteca  Şţ. „A. Lupan”a Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei  

Schimb de publicații, Împrumut 

Interbibliotecar (ÎIB), instruirea 

bibliotecarilor, organizarea 

manifestărilor științifice 

49.  Biblioteca Republicană Tehnologico-ştiinţifică Schimb de publicații, Împrumut 

Interbibliotecar (ÎIB), instruirea 

bibliotecarilor, organizarea 

manifestărilor științifice 
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50.  Biblioteca Municipală „B.P Hașdeu” Schimb de publicații, Împrumut 

Interbibliotecar (ÎIB), instruirea 

bibliotecarilor, organizarea 

manifestărilor științifice 

51.  Biblioteca Universității „Perspectiva – INT” Împrumut Interbibliotecar (ÎIB), 

asistență metodică 

52.  Biblioteca Colegiului Financiar – Bancar Asistență metodică 

53.  Biblioteca Colegiului Internaţional de Administrare şi 

Business 

Asistență metodică 

 

Activități de instruire a utilizatorilor  

(Cultura Informației, antiplagiat, traininguri privind utilizarea resurselor etc.). 
 

Nr. 

d/o 
Tema activității de instruire Nr. de participanți 

1.  
Lecție Facem cunoștința cu Biblioteca Științifică a ASEM pentru elevii CNC, 

21-24 ianuarie 2021 
100 

2.  

Prezentarea bazelor de date științifice și strategiile de căutare a informației 

pentru masteranzi, în colaborare cu Departamentul „Teorie economică”, 27 

ianuarie 2021 (A. Gudima) 

29 

3.  
Campania Promovare a BȘ a ASEM pentru elevii liceelor din Republica 

Moldova, în cadrul Ușilor Deschise, 5-6 martie 2021 

130 

 

4.  

Cultura informației a doctorandului (Baze de date științifice, Baze de date în 

Acces Deschis, serviciile informaționale ale bibliotecii), platforma ZOOM, 15 

aprilie 2021  

15 

5.  
„Comunicarea şi utilizarea etică a informaţiei” (pentru studenţii a. III și 

masteranzi, anul II) 
559 

6.  Lecții de Cultura informației pentru elevii anului I, CNC, septembrie 2021 500 

7.  
Lecții de Cultura Informației pentru studenții anului I, secția zi, septembrie-

octombrie 2021 
735 

8.  Lecție Facem cunoștința cu Biblioteca Științifică a ASEM, 2021  50 

9.  
Atelierul consacrat utilizării bazelor de date EBSCO pentru personalul 

Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu, 26 mai 2021 (A. Gudima) 
45 

10.  

Prezentarea resurselor informaționale ale bibliotecii pentru studenții de la ciclul 

I I (masterat), domeniul de formare – DREPT, 6 septembrie 2021, Platforma 

Zoom 

34 

11.  

Seminar de instruire online cu privire la gestionarea și avantajele profilurilor 

științifice ORCiD și Google Scholar la departamentul „Contabilitate, Audit și 

Analiză Economică”, 26 octombrie 2021 (N. Cheradi, A. Gudima) 

22  

12.  

Organizarea și realizarea seminarului de instruire online (platforma Zoom) 

pentru crearea profilurilor: ORCID și Google Scholar pentru profesori 

departamentului „Marketing și Logistică”, 11 noiembrie 2021 (N. Cheradi, A. 

Gudima) 

20 

13.  

Organizarea și moderarea workshop-lui „Tineretul şi problemele globalizării. 

Bunăstare prin implicare”, dedicat Zilei Internaționale a Studenților, ed. a III-a 

și prezentarea comunicării Comunitatea Europeană în susținerea tineretului 

studios. Au participat 34 studenți de la Facultatea BAA, 8 comunicări,17 

noiembrie 2021 (A. Amorțitu) 

34  

14.  

Organizarea și realizarea seminarului de instruire online (platforma Zoom) 

pentru crearea profilurilor: ORCID și Google Scholar pentru profesorii 

departamentului „Comerț, Turism şi Alimentație Publică”, 3 decembrie 2021 

(N. Cheradi, A. Gudima) 

15  

15.  

„Managementul referințelor bibliografice cu EndNote”, formator Ana Gudima 

(în cadrul Zilelor educației nonformale (ZEN) a Bibliotecii Municipale 

„B.P.Hasdeu” (7 decembrie 2021) 

56 
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Materiale de instruire, tutoriale:  

1. Tutorial „Crearea şi gestionarea profilului ORCiD”  

2. Tutorial „Crearea şi gestionarea profilului Google 

Scholar” 

3. Programul instruirilor și orientărilor online privind 

dezvoltarea competenților digitale ale cercetătorilor 

ASEM și promovarea Științei Deschise (2021)  

4. Broșura „Repozitoriul Instituțional al Academiei de Studii Economice din Moldova IREK – 

Institutional Repository of Economic Knowledge” 
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Lista de Baze de date de reviste ştiinţifice cu acces oferit  

în cadrul reţelei de calculatoare ASEM 

 

Baza de date EBSCO Publishing 

http://search.ebscohost.com  

24000 de reviste ştiinţifice full-text din diverse domenii  

Сambridge University Press 

https://www.cambridge.org/core  

 

Colecție multidisciplinară, 390 de reviste 

Baza de date „Legislaţia Republicii Moldova”  

şi Practica Judiciară (of-line) 

 

Totalitatea actelor juridice din RM, în limbile română şi 

rusă 

DOAJ – Directory of Open Access Journals 

http://www.doaj.org/    

 

Directoriul Revistelor cu Acces Deschis (17534 reviste 

academice). Text integral, articole ştiinţifice recenzate 

Biblioteca electronică a Băncii Mondiale 

http://elibrary.worldbank.org/    

 

6000 de cărţi şi rapoarte ale Băncii Mondiale 

Repozitoriul Băncii Mondiale 

https://openknowledge.worldbank.org/  

 

32000 de publicaţii disponibile (cărţi, rapoarte anuale, 

reviste, studii etc.) 

Biblioteca  electronică a Uniunii Europene 

https://publications.europa.eu/en/web/general-

publications/publications  

Totalitatea publicaţiilor ale Uniunii Europene 

Cele mai bune articole din mass-media în limba rusă 
http://polpred.com/  

 

4 milioane de articole de la agenții de presă și presa de 

afaceri; 110 de industrii; 8 districte federale ale 

Federației Ruse; 250 de țări și teritorii; materiale 

principale; 90000 articole și interviuri cu 3000 de 

persoane 

Fondul Monetar Internaţional (FMI) eLibrary  

http://www.elibrary.imf.org/  

 

Acces direct la ediţii periodice, cărţi, studii (statistica, 

macroeconomie, globalizare, demografie etc.). Peste 

18000 de publicații  

Publicaţiile editurii Edward Elgard  

http://www.elgaronline.com/  

 

16 reviste de economie, management, drept şi peste 1600 

de materiale didactice 

Publicaţiile editurii Duke University Press 

https://www.dukeupress.edu/  

3801 de cărți și 62 de reviste full-text și multiple colecții 

digitale care transformă gândirea actuală și avansează 

domeniile 

Royal Society https://royalsociety.org/journals/ 

 

Royal Society este cea mai veche editură științifică din 

lume. Peste 4000 de reviste ştiinţifice full-text din domeniile 

matematică, inginerie etc. 

OpenEdition 

http://www.openedition.org/  

12444 cărți și 574 de reviste din științele umaniste și 

sociale. Aproximativ 80% din publicații sunt în limba 

franceză  

European Respiratory Journal 

https://erj.ersjournals.com/  

 

European Respiratory Journal are un factor de impact 

12,339. Publică lucrări clinice și experimentale 

referitoare la toate aspectele medicinii respiratorii pentru 

adulți și copii 

IWA Publishing Journals 

https://www.iwapublishing.com/journals  

Acces la 15 reviste a editurii IWA Publishing, conține 

informație despre apă, apele uzate, mediu și domenii 

conexe  

Eastview   

https://dlib.eastview.com/  

Conține peste 500 de reviste rusești full text  

http://search.ebscohost.com/
https://www.cambridge.org/core
http://www.doaj.org/
http://elibrary.worldbank.org/
https://openknowledge.worldbank.org/
https://publications.europa.eu/en/web/general-publications/publications
https://publications.europa.eu/en/web/general-publications/publications
http://polpred.com/
http://www.elibrary.imf.org/
http://www.elgaronline.com/
https://www.dukeupress.edu/
https://royalsociety.org/journals/
http://www.openedition.org/
https://erj.ersjournals.com/
https://www.iwapublishing.com/journals
https://dlib.eastview.com/
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 Materiale și produse de promovare 
 

Nr. 

d/o 
Produs Data  Link-ul 

Nr. de vizua-

lizări 

1.  Premiul mare în cadrul 

concursului „Cele mai reușite 

lucrări în domeniul bibliologiei și 

științei informării” publicația Paul 

Bran - personalitate marcantă a 

ştiinţei româneşti: la 80 de ani de 

la naşterea marelui economist  

28.12.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10221433022876738  

100 like,  

21 comentar., 

6 distribuiri 

2.  Felicitare La mulți ani! 28.12.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10221428120274176  

17 like,  

1 comentar., 

1 distribuire 

3.  Filmulețul cu felicitare 

personalizată Dnei Varvara 

Țapcov 

23.12.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10221409268442892  

92 vizual., 

16 like,  

4 comentar., 

2 distribuiri 

4.  Filmulețul cu felicitare 

personalizată Dnei Rodica Hâncu 

21.12.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10221403507898882  

38 vizual., 

 20 like 

2 comentar., 

1 distribuire 

5.  Campania DESCOPERĂ 

ECHIPA EUROPA 

21.12.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10221401714494048  

3 like,  

 

6.  La mulți ani Dnei Rodica Hâncu 21.12.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10221401286643352  

25 like 

11 comentar., 

2 distribuir1 

7.  Filmulețul cu felicitare 

personalizată Dnei Angela Pîrlog 

19.12.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10221392465622832  

29 vizual.,  

7 like, 

4 comentar., 

0 distribuiri 

8.  Campania DESCOPERĂ 

ECHIPA EUROPA 

16.12.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10221378968605415  

8 like,  

0 comentar., 

2 distribuiri 

9.  Filmulețul cu felicitare 

personalizată Dnei Eugenia 

Feuraș 

15.12.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10221373731514491  

182 vizual.,  

35 like, 

20 comentar., 

1 distribuire 

10.  Workshopul „Drepturile Omului 

în viziunea studenților” 

10.12.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10221352587625907  

18 like,  

1 comentar., 

5 distribuiri 

11.  Anunț de organizare a 

workshopului „Drepturile Omului 

în viziunea studenților” 

9.12.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10221347122169274  

18 like,  

1 comentar., 

5 distribuiri 

12.  Activitate a Euroclubului ASEM 8.12.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10221343270232978  

18 like,  

2 comentar., 

4 distribuiri 

13.  Donație de carte din domeniul 

dreptului 

2.12.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10221318434692105  

15 like,  

0 comentar., 

3 distribuiri 

14.  Donație de carte din partea 

Fundației The Japan Science 

Society 

1.12.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10221313749694983  

22 like,  

0 comentar., 

6 distribuiri 

15.  Promovarea clipului UE despre 

vaccinare 

22.11.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10221273639772260  

6 like,  

0 comentar., 

1 distribuiri 

16.  Evenimentul Național de Formare 

a Utilizatorilor Finali NI4OS-

Europe în Domeniul Științei 

Deschise pentru Moldova 

22.11.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10221273626051917  

18 like,  

2 comentar., 

3 distribuiri 

https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10221433022876738
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10221433022876738
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10221428120274176
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10221428120274176
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10221409268442892
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10221409268442892
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10221403507898882
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10221403507898882
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10221401714494048
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10221401714494048
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10221401286643352
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10221401286643352
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10221392465622832
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10221392465622832
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10221378968605415
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10221378968605415
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10221373731514491
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10221373731514491
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10221352587625907
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10221352587625907
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10221347122169274
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10221347122169274
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10221343270232978
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10221343270232978
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10221318434692105
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10221318434692105
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10221313749694983
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10221313749694983
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10221273639772260
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10221273639772260
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10221273626051917
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10221273626051917
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17.  Workshop-ul „Tineretul şi 

problemele globalizării.  

Bunăstare prin implicare”, 

dedicată Zilei Internaționale a 

Studenților, ed. a III 

19.11.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10221258858962749  

10 like.,  

0 comentar., 

1 distrib. 

18.  Ziua Internaţionala a Toleranţei –  

prezentare 

16.11.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10221242269828031  

13 like,  

0 comentar., 

2 distrib. 

19.  Anunț workshop-ul „Tineretul şi 

problemele globalizării.  

Bunăstare prin implicare” 

16.11.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10221242237827231  

21 like.,  

0 comentar., 

4 distrib. 

20.  Ziua Internațională a Științei 

pentru Pace și Dezvoltare (World 

Science Day for Peace and 

Development)- prezentare 

10.11.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10221211725864451  

31 like,  

0 comentar., 

3 distrib. 

21.  Filmulețul cu felicitare 

personalizată Dlui Alexandru 

Brăilă 

9.11.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10221206919864304  

87 vizual., 

18 like 

5 comentar., 

2 distrib. 

22.  Filmulețul cu felicitare 

personalizată Dnei Natalia 

Bolgari 

8.11.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10221201527049487  

79 vizual.,  

19 like, 

5 comentar., 

2 distrib. 

23.  MASA ROTUNDĂ, online 

„Accesul Deschis – contează 

modul în care deschidem 

cunoașterea” 

29.10.2021 https://ase.md/masa-rotunda-accesul-

deschis-conteaza-modul-in-care-

deschidem-

cunoasterea/?fbclid=IwAR2Dr8aKXlI

7DZbFVUb_QA5mLAM-

3yHndxkKOZsDehpVUtX9hl1i5Vj6-

8w  

20 like ,  

0 comentar., 

0 distrib. 

24.  MASA ROTUNDĂ, online 

„Accesul Deschis – contează 

modul în care deschidem 

cunoașterea” 

28.10.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10221141484188453  

100 like,  

5 comentar., 

3 distrib. 

25.  Informație despre instruirea 

profesorilor de la Departamental 

Contabilitate, Audit și Analiză 

Economică, ASEM 

27.10.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10221130896443766  

29 like,  

2 comentar., 

3 distrib. 

26.  Programul activităţilor prilejuite 

de Săptămâna Internaţională a 

Accesului Deschis 

25.10.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10221116628207069  

23 like,  

1 comentar., 

1 distrib. 

27.  Programul activităţilor prilejuite 

de Săptămâna Internaţională a 

Accesului Deschis 

22.10.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10221104592146175  

19 like,  

1 comentar., 

1 distrib. 

28.  Panelul de discuții „Traficul de 

ființe umane este inuman! Tu 

contezi!” 

22.10.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10221104552225177  

21 like,  

0 comentar., 

1 distrib. 

29.  Anunț panelul de discuții 

„Traficul de ființe umane este 

inuman! Tu contezi!” 

22.10.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10221104034972246  

16 like,  

0 comentar., 

4 distrib. 

30.  Campania de instruire privind 

Crearea şi gestionarea profilurilor 

ORCiD și Google Scholar, 

13.10.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10221065634332254  

25 like,  

1 comentar., 

3 distrib 

31.  Filmulețul cu felicitare 

personalizată Dnei Elena 

Vaculovschii 

13.10.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10221065592011196  

96 vizual., 

26 like,  

1 comentar., 

3 distrib. 

32.  Formular de aplicare din partea 

UE Vrei să devii Tânăr 

Ambasador European? 

8.10.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10221044119794404  

6 like,  

0 comentar., 

0 distrib. 

https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10221258858962749
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10221258858962749
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10221242269828031
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10221242269828031
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10221242237827231
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10221242237827231
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10221211725864451
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10221211725864451
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33.  Masa rotundă „Noi roluri și funcții 

ale bibliotecilor în dezvoltarea 

comunicării virtuale în mediul 

online” 

7.10.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10221040380020912  

10 like,  

0 comentar., 

1 distrib. 

34.  Felicitare - Ziua Profesorului 5.10.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10221031553080244  

38 like,  

1 comentar., 

2 distrib. 

35.  Anunț Nocturna bibliotecilor2021  

prin crearea profilurilor ORCiD și 

Google Scholar 

01.10.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10221015866688094  

17 like,  

19 vizualiz., 

0 comentar., 

6 distrib. 

36.  8 filme superbe pentru iubitorii de 

cărți - prezentare /Nocturna 

bibliotecilor2021   

 

01.10.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10221015476038328  

25 like.,  

0 comentar., 

5 distrib. 

37.  Anunț expoziția virtuală „Ediții 

remarcabile ale cercetătorilor 

Academiei de Studii Economice 

din Moldova”/ Nocturna 

bibliotecilor2021   

01.10.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10221015156310335  

20 like.,  

0 comentar., 

3 distrib. 

38.  Campania Nocturna Bibliotecilor 

2021 

30.09.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10221012242917502  

42 like.,  

0 comentar., 

5 distrib. 

39.  Vizită de lucru la Europe Café 29.09.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10221007198671399  

68 vizualiz., 

20 like.,  

1 comentar., 

1 distrib 

40.  La mulți ani, ASEM!- video-

felicitare 

24.09.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10220983895728840  

409 vizual., 

92 like, 

21 comentar., 

5 distrib 

41.  Ce înseamnă ASEM pentru tine? 

Felicitare din partea colectivului 

22.09.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10220980454722817  

244 vizual.,  

53 like, 

10 comentar., 

8 distrib 

42.  Masa rotundă „Noi roluri și funcții 

ale bibliotecilor în dezvoltarea 

comunicării virtuale în mediul 

online”, în cadrul Secțiunii „Carpe 

Scientiam: evoluţiile ştiinţelor 

sociale şi umanitare în economia 

cunoaşterii”, 23 septembrie 2021 

23.09.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10220979867388134  

131 like,  

16 comentar., 

7 distrib. 

43.  BȘ ASEM - parcurs aniversar: 30 

de ani în imagini. Prezentare 

comparativă - de unde am pornit și 

unde am ajuns! 

23.09.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10220979617341883  

149 vizual.,  

62 like, 

19 coment., 

17 distrib. 

44.  Biblioteca Științifică a ASEM - 30 

de clipe din istoria de succes! 

22.09.2021  69 vizual.,  

69 like, 

25 coment., 

11 distrib. 

45.  La mulți ani, ASEM!- 22.09.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10220975546680119  

130 like,  

20 comentar., 

2 distrib 

46.  Orele de Cultura Informației 14.09.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10220941137859920  

47 like,  

1 comentar., 

2 distrib. 
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47.  Filmulețul cu felicitare 

personalizată Dlui Sergiu Crețu  

 

 

 

12.09.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10220931478418440  

75 vizual.,  

13 like, 

0 comentar., 

2 distrib. 

48.  Orele de Cultura Informației, 09.09.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10220918283248569  

80 like,  

3 comentar., 

4 distrib. 

49.  Orele de Cultura Informației 07.09.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10220909698113946  

130 like,  

20 comentar., 

2 distrib. 

50.  Filmulețul cu felicitare 

personalizată Dnei Ala Solamatin 

04.08.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10220747816106997 

148 vizual.,  

33 like, 

15 comentar., 

2 distrib. 

51.  Filmulețul cu felicitare 

personalizată Dnei Galina Bădicu 

04.08.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10220733703474190  

132 vizual., 

31 like,  

7 comentar., 

3 distrib. 

52.  Filmulețul cu felicitare 

personalizată Dnei Natalia Hioară 

14.07.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10220652485163783  

88 vizual., 

17 like,  

0 comentar., 

2 distrib. 

53.  Filmulețul cu felicitare 

personalizată Dnei Angela Casian 

12.07.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10220632639667658  

163 vizual., 

60 like, 

33 comentar., 

2 distrib. 

54.  Donație de carte din partea 

Bibliotecii Academiei de Studii 

Economice din Bucureşti  

29.06.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10220568066253363  

29 like,  

0 comentar., 

5 distrib. 

55.  Ziua Universală a Iei 24.06.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/1022053848755444  

105 like,  

8 comentar., 

3 distrib. 

56.  Filmulețul cu felicitare 

personalizată Dlui Corneliu Guțu 

22.06.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10220529249242962  

118 vizual.,  

24 like, 

5 comentar., 

4 distrib. 

57.  Donație de carte din partea Dlui 

dr., conf. univ. Tudor BRAGARU 

22.06.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10220528761030757  

29 like,  

0 comentar., 

3 distrib. 

58.  Atestarea bibliotecarilor BȘ SEM 31.05.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10220404278518772  

98 like,  

35 comentar., 

4 distrib. 

59.  Intrări noi 28.05.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10220385255763215  

16 vizual.,  

16 like 

1 comentar., 

3 distrib. 

60.  Felicitare pentru Dna Ane Landoy 

 

 

 

25.05.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10220367305954481  

54 like,  

17 comentar., 

1 distrib. 

61.  Filmulețul cu felicitare 

personalizată Dlui Vadim 

Cojocaru 

 

19.05.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10220330432192660  

152 vizual., 

30 like  

10 comentar., 

5 distrib. 

62.  Donație din partea UE 14.05.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10220298796001775  

33 like,  

0 comentar., 

3 distrib 
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63.  Evenimentul online „Centrul de 

Informare al Uniunii Europene din 

cadrul Academiei de Studii 

Economice din Moldova: 10 ani 

de activitate” 

12.05.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10220287295754276  

64 like,  

1 comentar., 

5 distrib 

64.  Anunț pentru evenimentul „CIUE 

din cadrul ASEM: 10 ani de 

activitate 

12.05.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10220286363730976  

16 like,  

0 comentar., 

3 distrib 

65.  Filmulețul cu felicitare 

personalizată Dlui Vasile 

Scutelnic 

08.05.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10220260913294731  

318 vizual., 

36 like  

11 comentar., 

9 distrib. 

66.  Agenda evenimentelor dedicate 

Zilei Europei 

06.05.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10220250318029856  

14 like  

0 comentar. 

1 distr. 

67.  Expoziție dedicată Zilei Europei 06.05.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10220250279348889  

45 like  

0 comentar. 

5 distr 

68.  Promovarea publicației „Uniunea 

Europeană –date și cifre”. 

04.05.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10220239882128965  

24 like  

0 comentar. 

4 distr 

69.  Felicitare de Sărbătorile Pascale 01.05.2021 

 

https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10220221667833619  

55 like  

13 comentar. 

1 distr 

70.  Aprecierea utilizatorilor – cel mai 

frumos cadou de Ziua 

Bibliotecarului! 

23.04.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10220176264578566  

18 like  

2 comentar. 

2 distr 

71.  Aprecierea utilizatorilor – cel mai 

frumos cadou de Ziua 

Bibliotecarului! 

23.04.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10220175068868674  

21 like  

1 comentar. 

0 distr 

72.  Aprecierea utilizatorilor – cel mai 

frumos cadou de Ziua 

Bibliotecarului! 

23.04.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10220174674258809  

23 like  

1 comentar. 

2 distr 

73.  Colectivul BȘ ASEM – oameni 

dedicați cărții/ video 

23.04.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10220174514374812  

284 vizual., 

207 like  

18 comentar., 

5 distrib. 

74.  Bibliotecarul mă inspiră/video 21.04.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10220162370471222  

216 vizual., 

30 like  

8 comentar., 

5 distrib. 

75.  Filmulețul cu felicitare 

personalizată Dnei Natalia Țurcan 

19.04.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10220152037012892  

143 vizual., 

37 like  

8 comentar., 

2 distrib. 

76.  Achiziții noi intrate in colecția BȘ 

ASEM 

14.04.2021 https://www.facebook.com/angela.am

ortitu/posts/3925899620793015  

182 vizual., 

67 like  

2 comentar., 

10 distrib. 

77.  Workshopul „Platforme online 

pentru educație și dezvoltare 

profesională” 

02.04.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10220042309469772  

105 like  

18 comentar., 

3 distrib. 

78.  Publicarea articolelor în reviste 

străine gratuit 

24.03.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10219984813712414  

30 like  

0 comentar., 

50 distrib 

79.  Sondaj privind îmbunătățirea 

calității serviciilor din bibliotecă și 

a servirii informaționale a 

utilizatorilor din comunitatea 

ASEM. 

24.03.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10219983990251828  

20 like  

0 comentar., 

8 distrib 
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https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10220152037012892
https://www.facebook.com/angela.amortitu/posts/3925899620793015
https://www.facebook.com/angela.amortitu/posts/3925899620793015
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10220042309469772
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10220042309469772
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10219984813712414
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10219984813712414
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10219983990251828
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10219983990251828
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80.  Achiziții noi intrate in colecția BȘ 

ASEM 

22.03.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/videos/10219973115299961  

324 vizual., 

38 like  

2 comentar., 

13 distrib. 

81.  Ziua Internațională a Femeii 08.03.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10219878545935786  

56 like  

9 comentar., 

0 distrib 

82.  Filmulețul cu felicitare 

personalizată Dnei Ala Cotelnic 

08.03.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10219878409292370  

200 vizual., 

53 like  

12 comentar., 

2 distrib. 

83.  Ziua Memoriei – 2 martie 02.03.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10219838974306520  

35 like  

1 comentar., 

5 distrib 

84.  Anunț de plasare a publicațiilor în 

repozitoriul instituțional ASEM 

02.03.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10219833238323124  

17 like  

0 comentar., 

3distrib 

85.  Filmulețul cu felicitare 

personalizată Dnei Svetlana 

Fedorciucova  

28.02.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/videos/10219827357176099  

164 vizual., 

25 like  

9 comentar., 

3 distrib. 

86.  Achiziții noi intrate in colecția BȘ 

ASEM 

22.02.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/videos/10219787386976869  

155 vizual., 

18 like  

1 comentar., 

4 distrib. 

87.  Filmulețul cu felicitare 

personalizată Dnei Nadejda 

Botnari 

17.02.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/videos/10219756685489351  

384 vizual., 

51 like  

51 comentar., 

3 distrib. 

88.  Achiziții noi intrate in colecția BȘ 

ASEM 

10.02.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/videos/10219744383741815  

68 vizual., 

28 like  

1 comentar., 

2 distrib. 

89.  Felicitare pentru profesori 26.01.2021 https://www.facebook.com/biblioteca.

asem/posts/10219579697504762  

27 like  

1 comentar., 

3 distrib. 

90.  Achiziții noi intrate in colecția BȘ 

ASEM 

26.01.2021 https://www.facebook.com/angela.am

ortitu/posts/3698988113484168  

53 like  

0 comentar., 

8 distrib. 

 

Resurse informaționale online oferite de Biblioteca Științifică a ASEM: 

    

1. Resurse deschise (Open Access) 

 

 RESURSE DESCHISE DIN REPUBLICA MOLDOVA: 

 

Instrumentul Bibliometric Național (IBN) – https://ibn.idsi.md/ro reprezintă o bază de date care 

conține 114 titluri de reviste ştiinţifice din sfera ştiinţei şi inovării din Republica Moldova. 
 

Institutional Repository of Economic Knowledge (IREK – AESM), Academy of Economic Studies 

of Moldova - https://irek.ase.md/xmlui/ 

 

Repository of National Institute For Economic Research (INCE) 
 

Digital Institutional Repository (DIR-SPU), Ion Creangă Pedagogical State University 
 

https://www.facebook.com/biblioteca.asem/videos/10219973115299961
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/videos/10219973115299961
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10219878545935786
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10219878545935786
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10219878409292370
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10219878409292370
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10219838974306520
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10219838974306520
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10219833238323124
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10219833238323124
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/videos/10219827357176099
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/videos/10219827357176099
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/videos/10219787386976869
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/videos/10219787386976869
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/videos/10219756685489351
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/videos/10219756685489351
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/videos/10219744383741815
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/videos/10219744383741815
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10219579697504762
https://www.facebook.com/biblioteca.asem/posts/10219579697504762
https://www.facebook.com/angela.amortitu/posts/3698988113484168
https://www.facebook.com/angela.amortitu/posts/3698988113484168
https://ibn.idsi.md/ro
https://ibn.idsi.md/ro
http://irek.ase.md/xmlui/
https://irek.ase.md/xmlui/
http://dspace.ince.md/jspui/
http://dir.upsc.md:8080/xmlui/
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Institutional Repository in Agricultural Sciences of State Agrarian University of Moldova, State 

Agrarian University of Moldova  
 

Institutional Repository in Medical Sciences (RMS – Nicolae Testemitanu SUMPh), Nicolae 

Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova  
 

Institutional Repository of Moldova State University, Moldova State University  
 

Institutional Repository Open Research Archive of Alecu Russo Bălți State University (ORA 

USARB)  
 

Institutional Repository of the Technical University of Moldova   

 

Institutional Repository of the Academy of Public Administration  

 

IR – SUPhES (Institutional Repository of State University of Physical Education and Sport)  
 

Academy of Music, Theatre and Fine Arts – Institutional Repository 
 

Registrul de Stat al actelor juridice al Republicii Moldova - https://www.legis.md/  

 

Ghișeul unic care întrunește informația științifico-tehnologică din Republica Moldova - 

http://stiu.md/  

 

 RESURSE DESCHISE ÎN LIMBA RUSĂ: 

 

КиберЛенинка - https://cyberleninka.ru/. Научная электронная библиотека, построенная на 

парадигме открытой науки (Open Science), основными задачами которой является 

популяризация науки и научной деятельности, общественный контроль качества научных 

публикаций, развитие междисциплинарных исследований, современного института научной 

рецензии, повышение цитируемости российской науки и построение инфраструктуры знаний. 
 

Список российских научных журналов, размещенных на платформе eLIBRARY.RU, 

которые имеют открытые для всех полнотекстовые выпуски (всего более 3000 наименований) - 

https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp 

 

 RESURSE DESCHISE INTERNAȚIONALE: 

 

ZENODO – https://zenodo.org/. Depozit de date de cercetare cu acces deschis. Acesta a fost creat de 

OpenAIRE și CERN pentru a oferi un loc cercetătorilor pentru a depune seturi de date. A fost lansat în 

anul 2013, permițând cercetătorilor din orice domeniu să încarce fișiere de până la 50 GB. 
 

DOAJ – Directory of Open Access Journals – http://www.doaj.org/: 14389 reviste academice din 

130 de ţări şi publicate în 50 de limbi. Text integral, articole ştiinţifice recenzate. 
 

SHERPA – http://www.sherpa.ac.uk/. Arhive digitale din Marea Britanie. 

 

Directoriul OpenDOAR – https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/: 5325 arhive digitale. 

 

Registrul ROAR – http://roar.eprints.org/: 4725 arhive digitale. 

 

http://dspace.uasm.md/
http://www.uasm.md/
http://library.usmf.md:8080/jspui/
http://usmf.md/
http://dspace.usm.md:8080/xmlui/
http://usm.md/
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/
http://repository.utm.md/
http://dspace.aap.gov.md/
http://109.185.200.51/
http://repository.amtap.md:8080/
https://www.legis.md/
http://stiu.md/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://zenodo.org/
https://zenodo.org/
https://www.openaire.eu/
https://home.cern/
http://www.doaj.org/
http://www.doaj.org/
http://www.sherpa.ac.uk/
http://www.sherpa.ac.uk/
http://www.opendoar.org/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
http://roar.eprints.org/
http://roar.eprints.org/
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Ate informații:  

 

 Participarea la elaborarea cadrului normativ în Republica Moldova (CBN): Regulamentul 

privind activitatea metodologică în cadrul Sistemului Național de Biblioteci din Republica 

Moldova; Regulamentul de gestionare a colecțiilor de bibliotecă; Setul de formulare-tip pentru 

evidența colecțiilor și activităților de bibliotecă.  

 Elaborată foia de parcurs pentru 6 domenii de evaluare a BȘ ASEM. 

 Participare în Comisie de evaluare externă a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în 

Educație și Cercetare (ANACEC) la Universitatea de Stat din Moldova în vederea acreditării 

programelor de formare profesională continuă (membru comisiei A.Amorțitu). Acreditare 

Programe de Formare Profesională Continuă:Pedagogie în învățământul primar (20 credite); 

Educație civică/ Educație pentru societate (20 credite); Biblioteconomie, asistență 

informațională și arhivistică (20 credite); Psihopedagogie (Modulul psihopedagogie 60 credite). 

Autorizare de funcționare provizorie: Servicii Hoteliere turism și agrement (20 credite). 

 Pregătirea informației pentru acreditarea Programului de Formare Profesională Continuă la 

specialitatea „Biblioteconomie, asistență informațională și arhivistică” (20 credite), organizat 

de ANACEC (formator N.Cheradi). 

 Au fost traduse în limba română materiale informative despre Știința Deschisă: Cloud 

European pentru Știința Deschisă – EOSC; Tot ce trebuie să ştiţi despre datele FAIR. 

 Participarea la parteneriatul cu Compania METADATA, membru-afiliat al agenției de 

înregistrare Crossref, care ne propune DOI la articole revistelor instituționale.  

 Donație de carte din partea dnei profesor dr. Emilia GOGU de la Facultatea de Cibernetică, 

Statistică și Informatica Economică, Academia de Studii Economice din București (martie 

2021).  

 Donație de carte de la domnul dr. Tudor BRAGARU, USM. Dezvoltarea și implementarea 

sistemului de management al securității informației; Auditul sistemului de management al 

securității informației. Chișinău, 2021.  

 Delegația UE în RM și proiectul StratCom au oferit Centrului de Informare al UE din ASEM o 

donație de următoarele obiecte: laptop Lenovo; proiector led Epson; ecran; genți pentru 

echipament; materiale promoționale cu sigla Uniunii Europene. 

 Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral a solicitat de la biblioteca noastră asistență 

metodică în vederea suportului organizării bibliotecii Centrului. 

 Atribuire DOI pentru publicații (Zenodo). 

 Participarea în comisie de Evaluare a bibliotecilor naționale, conform Ordinului nr. 30 din 

18.11.2021 a MC. 

 Colaborarea în cadrul READ JAPAN PROJECT. 

 Verificarea rezultatelor cercetării științifice (articole) publicate în revistele indexate ISI WoS și 

SCOPUS. Biblioteca completează formularele din dosarele autorilor cu informații privind 

Factorul de Impact. Primul dosar – dr. conf. Svetlana Mihailă (6 articole, luna mai 2021). 

 Au fost realizate două sondaje: Evaluarea necesităților informaționale ale utilizatorilor în 

Biblioteca Ştiinţifică a ASEM; Gradul de satisfacție al doctoranzilor privind serviciile 

Bibliotecii Științifice a ASEM. 
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Biblioteca Ştiinţifică a ASEM. Situaţie statistică în anul 2021 

 

NR. INDICE 

 

2021 

I. COLECŢII (TOTAL) 187032 

1 Titluri  39192 

2 Cărţi (ex.)                  163624 

2.1      Titluri 38454 

3 Periodice volume (reviste)                        18994 

3.1 Periodice (titluri) 441 

3.2 în limba română 116 

4 Ziare volume                             502 

4.1. Ziare (titluri)  35 

4.2        În limba română 20 

5 Manuscrise                            509 

6 Autoreferate 1899 

7 Documente audiovizuale 1488 

 Alte 16 

8 Ştiinţifică                                             69980 

9 Didactică                                   116907 

10 Alte tipuri de documente după 

conţinut 

145 

11 Beletristică - 

12 În limba română                   123372 

13 În limba rusă                      52547 

14 În limbi străine                   11113 

15 Valoarea totală a colecţiei (lei) 10544151,18 

16 Fondul de schimb (ex.) 88 

17 Număr de metri liniari de raft  

 

II. ACHIZIŢII ÎN CURSUL 

ANULUI (TOTAL EX.) 

1719 

1 Titluri 422 

1.1 În limba română   311 

2 Cărţi (ex.) 1303 

2.1        Titluri 372 

3 Manuscrise 5 

4 Autoreferate  31 

5 Documente audiovizuale 9 

6 Seriale volume          371 

6.1         Reviste volume                          361 

6.2         Ziare volume                             10 

6.3 Număr de abonamente la ediţii 

periodice 

32 

6.3.1         În limba română 22 

6.3.2         Numărul de titluri de reviste 

curente 

26 

6.3.3        Numărul de titluri de ziare 

curente 

6 
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7 Ştiinţifică                                      585 

8 Didactică                               1134 

9 Altele - 

10 În limba română (ex.)            1343 

11 În alte limbi (ex.)  376 

11.1          În limba rusă 157 

11.2          În limbi străine 219 

12 Din buget ASEM (ex.) 1136 

13 Donaţii (ex.)                              380 

14 Închierea manualelor școlare  

15 Valoarea totală a intrărilor (lei) 256689,08 

16 Schimb de publicaţii (ex.) 42 

 

III. Casări (ex.) 4576 

1 Titluri 1660 

2 În limba română (ex.) 406 

3 Cărți ex. 2841 

4 Cărți (titluri) 1260 

5 Seriale (ex.) 1735 

6 Seriale (titluri) 400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. INTRĂRI UTILIZATORI 16153 

1 Vizite virtuale  30314 

 

VI. ÎMPRUMUT ŞI CONSULTAREA  

DE DOCUMENTE 

26591 

1 În limba română 22688 

2 Accesări baze de date 18019 

 

VII. ÎMPRUMUT INTERBIBLIOTECAR  

1 Cereri primite 16 

2 Împrumuturi acordate 16 

3 Cereri adresate altor biblioteci 10 

4 Împrumuturi acordate  6 

 

 

 

 

IV. UTILIZATORI 6901 

1 Utilizatori activi  6201 

2 Studenţi                                   4304 

3 Cadre didactice                        180 

4 Doctoranzi 113 

5 Masteranzi 1118 

6 Alte categorii 167 

7 Utilizatori nespecifici 110 

8 CNC (profesori, elevi) 209 (98 / 111) 
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VIII. SERVICII CONTRA PLATĂ  

1 Suma încasată (lei) 4100 

1.1 Servirea utilizatorului nespecific (lei) 2065 

1.2 Servicii Multimedia (lei) 2035 

1.3 Alte (penalităţi) - 

 

IX. ACTIVITĂŢI CULTURALE 181 

1 Activităţi publice                                        11 

2 Expoziţii informative  18 

3 Expoziţii tematice 147 

4 Expoziţii virtuale 8 

5 Alte expoziţii (pictură, foto)  - 

 

X. ACTIVITATEA BIBLIOGRAFICĂ  

1.  Referinţe bibliografice complexe 85 

2.  Consultaţii 34 

3.  Cursul „Cultura informaţiei” pentru studenţii 

anului I 

366 ore academice 

4.  Cursul „Cultura informaţiei” pentru studenţii 

anului III 

600 ore academice  

5.  Cursul „Cultura informaţiei” pentru 

masteranzi 

150 ore academice 

6.  Cursul „Cultura informaţiei” pentru 

doctoranzi 

6 ore academice 

7.  Cursul „Cultura informaţiei” pentru 

departamente 

6 ore academice 

8.  Lucrări bibliografice 2 

 

XI. PUBLICAŢII 24 

 

XII. PERSONALUL 25 

1 În echivalent norme întregi 24,25 

2 Studii superioare 25 

2.1 Studii superioare de specialitate 18 

3 Studii medii - 

4 Personal care deţine grade de calificare 24 

 

XIII. FACILITĂŢI  

1 Nr. total calculatoare 70 

1.1 Nr. staţiilor pentru utilizatori 55 

2 Nr. staţiilor cu acces la Internet 70 

3 Capacitatea de primire (nr. de locuri în sălile 

de lectură) 

365 

4 Suprafaţa (m
2
) 1350 

5 Spaţiu per utilizator 0,2 

6 Timp mediu de funcţionare pe săptămână 

(ore) 

50 

7 Procentul înregistrărilor catalografice în 

sistem automatizat 

100 
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8 Nr. de înregistrări în baza de date (total) 114738 

8.1 Înregistrări cărţi 47149 

8.2 Înregistrări articole 65468 

8.3 Înregistrări seriale 554 

8.4 Înregistrări AV 1657 

9 Nr. de înregistrări în baza de date în anul 

2021 

1182  

 

10 Existenţa accesului liber (procente din fondul 

total de publicaţii) 

85 

11 Zile lucrătoare pe parcursul anului 250 

 

XIV. UTILIZAREA MIJLOACELOR 

FINANCIARE 

 

1 Pentru dezvoltarea colecţiei (total) 

(1.1+1.2+1.3+1.4) 

262689,08 

 

1.1 Buget ASEM 

(1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5) 

205699,03 

 

1.1.1 Achiziţii carte                                       72368,60 

1.1.2 Editura ASEM 68351,92 

1.1.3 Achiziţii seriale 58978,51 

1.1.4 Baza de date EBSCO - 

1.1.5 Baza de date Juristul 6000 

1.2. Donaţii                                         30943,20 

1.3 Schimb de carte 9924,40 

1.4 Cărţi achiziţionate în locul celor pierdute de 

utilizatori 

16122,45 

 

XV. SERVICII AUXILIARE  

1 Scanare 5000 

2 Listare 5000 

3 Lucrări de legare şi copertare, restaurare 120 

 

XVI. INDICI MEDII  

1 Indice de frecvenţă (nr. vizitelor / nr. 

utilizatorilor) 

2,6 

2 Frecvenţa per zi (nr. vizitelor / nr. zilelor 

lucrate) 

65 

3 Indice de lectură (nr. împrumuturilor / nr. 

utilizatorilor) 

4,3 

4 Împrumut per zi (nr. împrumuturilor / nr. 

zilelor lucrate) 

106 

5 Circulaţia fondului (nr. împrumuturilor / nr. 

colecţiilor) 

0,14 

6 Indice de dotare (nr. colecţiilor / nr. 

utilizatorilor)  

30 

7 Indice de capacitate de primire (nr. 

utilizatorilor / nr. locurilor de primire) 

17 

8 Intrări noi per utilizator 0,27 

9 Intrări noi per utilizator (buget ASEM) 0,18 
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10 Cheltuieli pentru achiziţii per utilizator 

(total, lei)    

42,3 

11 Cheltuieli pentru achiziţii per utilizator 

(buget ASEM, lei) 

33,1 

12 Rata de înnoire a stocului (colecţia / intrări 

noi) 

109 

13 Nr. de utilizatori per calculator 113 

14 Media per titlu (total colecţie) 4,8 

15 Media per titlu (intrări noi) 4,1 

 

XVII. NORMA UNUI SALARIAT  

1 Documente (nr. colecţiilor / nr. salariaţilor) 7793 

2 Frecvenţe (nr. vizitelor / nr. salariaţilor) 673 

3 Împrumut (nr. împrumuturilor / nr. 

salariaţilor) 

1107 

4 Utilizatori (nr. utilizatorilor / nr. salariaţilor) 258 

 

 

Biblioteca CNC al ASEM Situaţie statistică în anul 2021 

 

Nr. Indice 

 

2021 

I. COLECŢII (total) 83892 

1 Titluri  12113 

2 Cărţi (ex.)                  81932 

2.1 Titluri 81926 

3 Periodice volume (reviste)                        1543 

3.1 Periodice (titluri) 6 

3.2 În limba română 5 

4 Ziare volume                             417 

4.1. Ziare (titluri)     4 

4.2 În limba română    3 

5 Ştiinţifică                                             8680 

6 Didactică                                   57639 

7 Alte tipuri de documente după conţinut      796 

8 Beletristică 16777 

9 În limba română                   48102 

10 În limba rusă                      29297 

11 În limbi străine                   6493 

12 Valoarea totală a colecţiei (lei) 1169883,25 

13 Număr de metri liniari de raft 884,7 

 

II. ACHIZIŢII ÎN CURSUL ANULUI 

(total) 

1249 

1 Titluri 75 

1.1 În limba română   69 

2 Cărţi (ex.) 1235 

2.1 Titluri 75 

3.1 Reviste volume                          6 
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3.2 Ziare volume                             8 

3.3 Număr de abonamente la ediţii periodice 6 

3.3.1 În limba română 5 

3.3.2 Numărul de titluri de reviste curente 2 

3.3.3 Numărul de titluri de ziare curente 4 

4 Ştiinţifică                                      22 

5 Didactică                               1215 

6 Altele 8 

6.1 Beletristică 4 

7 În limba română (ex.)            824 

8 În alte limbi (ex.)  425 

8.1 În limba rusă     2 

8.2 În limbi străine 423 

9 Din buget ASEM (ex.) 110 

10 Donaţii (ex.)                              25  

10.1 Închirierea manualelor școlare (ex.) 1100  

11 Valoarea totală a intrărilor (lei) 83517,78 

 

III. Eliminări (ex.) 1028  

1 Titluri -   

2 În limba română (ex.) 991   

 

 

 

 

 

 

 

 

V. INTRĂRI UTILIZATORI         12115 

 

VI. ÎMPRUMUT ŞI CONSULTAREA  

DE DOCUMENTE 

        21405 

1 În limba română         19679 

 

IX. ACTIVITĂŢI CULTURALE 40 

1 Activităţi publice                                        4 

2 Expoziţii informative  4 

3 Expoziţii tematice 30 

4 Alte expoziţii (pictură, foto)                 2 

 

X. ACTIVITATEA BIBLIOGRAFICĂ  

1 Referinţe bibliografice complexe 51 

2 Consultaţii 113 

3 Cursul „Cultura informaţiei” pentru studenţii 

anului I 

17 

 

 

 

IV. UTILIZATORI 1906 

1 Utilizatori activi  1906 

2 Studenţi                                   1849 

3 Cadre didactice                        48 

4 Alte categorii 9 
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XII. PERSONALUL 4 

1 În echivalent norme întregi 4 

2 Studii superioare 4 

2.1 Studii superioare de specialitate 3 

3 Studii medii - 

4 Personal care deţine grade de calificare 4 

 

XII

I. 

FACILITĂŢI  

1 Nr. total calculatoare 2 

1.1 Nr. staţiilor pentru utilizatori 1 

2 Nr. staţiilor cu acces la Internet 2 

3 Capacitatea de primire (nr. de locuri în sălile 

de lectură) 

20 

4 Suprafaţa (m
2
) 110 

5 Spaţiu per utilizator 0,06 

6 Timp mediu de funcţionare pe săptămână 

(ore) 

50 

7 Existenţa accesului liber (procente din 

fondul total de publicaţii) 

30 

8 Zile lucrătoare pe parcursul anului 221 

 

XIV. UTILIZAREA MIJLOACELOR 

FINANCIARE 

 

1 Pentru dezvoltarea colecţiei CNC (total)  83517,78 

2 Achiziţie carte CNC buget, transfer BŞ a 

ASEM  

26061,98 

3 Abonare periodice CNC 1845 

4 Donaţii CNC  1915 

 Închirierea manualelor școlare 53695,80 



 

Date de identificare / Идентификационные данные 

 

Denumirea: Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice 

din Moldova 

 
Наименование 

 

Adresa:  Адре с :  
 

Raionul (municipiul,  UTA Găgăuzia)  Mun. 

Chişinău __ 
Район (муниципий, АТО Гагаузия) 

 

 

Satul (comuna), orașul Or. Chişinău 
Село (коммуна), город 
 

Strada Bănulescu Bodoni__________________________nr.59 
Улица                                                                           № 

 

Cod CUIÎO 

 Код                9    1.    0     1 

 
 

Cod IDNO     

 Код  1   0    0   7   6    0   0    0   0    5    9   5   1    

 
Cod CFP 1 2 

Код 

 

 

Conducătorul ____Belostecinic Grigore________________ 
Руководитель                (nume, prenume / фамилия, имя) 

 

 

(semnătura/ подпись) _________________________________________ 

 

L. Ş./ М.П. 

  

Executantul ______Cheradi Natalia______________________________ 
Исполнитель     (nume, prenume / фамилия, имя) 

 

tel.: ___022 402 722_____________________________ 
тел. 

 

e-mail__cheradi@lib.ase.md_________________________ 
Электронный адрес 

 

BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 

 

 

 

 

 

 

Cercetare statistică  

anuală  

 

 

Статистическое обследование  

годовое 
 

 

 

№ 6-c 

 

 

Activitatea bibliotecilor 

 

Деятельность библиотек 

 
 

 

 

2021 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

În conformitate cu Legea Republicii Moldova Nr. 93 din 26.05.2017 „Cu privire la 

statistica oficială”, producătorii de statistici oficiale: 

- au dreptul să obţină și să colecteze datele necesare producerii de informație statistică 

de la toate persoanele fizice şi juridice (art.13); 

- asigură protecția datelor соnfidenţiale și neadmiterea divulgării acestora (art.19). 

Neprezentarea la timp a datelor statistice, prezentarea de date eronate sau în volum 

incomplet constituie contravenţie şi se sancţionează conform art.330 al Codului 

contravențional al Republicii Moldova. 
В соответствии с Законом Республики Молдова № 93 oт 26.05.2017 «Об 

официальной статистике», органы официальной статистики: 
- имеют право получать и собирать данные, необходимые для производства 

статистической информации, от всех физических и юридических лиц (ст.13); 
- гарантируют конфиденциальность данных и недопущение их разглашения 

(ст.19). 

Непредставление в установленный срок статистических данных, 

представление недостоверных данных или в неполном объеме является 

правонарушением и санкционируется в соответствии со ст.330 Кодекса о 

правонарушениях Республики Молдова. 

Арrоbat prin Ordinul Biroului Național de Statistică  

nr. _____ din _________________ 

Утвержден приказом Национального бюро статистики  

№ _______  от  ______________ 

 

Prezintă: 

1. Până la 15 ianuarie: Bibliotecile publice teritoriale şi bibliotecile instituţiilor de învăţământ 

general – autorităților administrației publice de nivelul al doilea (secţiilor/direcţiilor 

cultură/educație raionale, municipale, UTAG). Bibliotecile instituţiilor de învăţământ profesional 

tehnic (şcoli profesionale, colegii) şi instituţiilor de învăţământ superior, bibliotecile aflate în 

subordonarea altor ministere şi departamente prezintă date statistice – centrelor biblioteconomice 

departamentale. 

2. Până la 15 februarie: Secţiile/direcţiile cultură/educație (raionale, municipale, UTAG) prezintă: 

date de sinteză privind activitatea bibliotecilor publice teritoriale – Centrului de Statistică al 

BNRM; date de sinteză privind activitatea bibliotecilor instituțiilor de învățământ general – 

centrelor biblioteconomice departamentale (zonale) ale rețelei bibliotecilor instituțiilor de 

învăţământ general. 

3. Până la 1 martie: Centrele biblioteconomice departamentale ale reţelelor de biblioteci de 

învățământ, ştiinţifice, medicale, tehnice, agricole prezintă date de sinteză – Centrului de Statistică 

al BNRM. 

4. 20 martie: Centrul de Statistică al BNRM prezintă date de sinteză privind activitatea Sistemului 

Național de Biblioteci: – Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării. 

5. 25 martie: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării prezintă sinteza statistică a activităţii 

Sistemului Naţional de Biblioteci – Biroului Naţional de Statistică. 

Представляют: 

1. До 15 января: Публичные территориальные библиотеки и библиотеки учреждений 

общего образования представляют статистические данные – органам публичного 

управления второго уровня (отделам/управлениям культуры/образования - районным, 

муниципальным, АТО Гагаузии). Библиотеки учреждений профессионально-технического и 

высшего образования, библиотеки, находящиеся в ведении других министерств и ведомств 

– методологическим центрам. 

2. До 15 февраля: Отделы/управления культуры/образования (районные, муниципальные, 

АТО Гагаузии) представляют: сводные данные о деятельности публичных 

территориальных библиотек – Центру Статистики НБРМ; сводные данные о 

деятельности библиотек учреждений общего образования – зональным методологическим 

центрам библиотек учреждений общего образования. 

3. До 1 марта: Методологические центры библиотек учебных заведений, сетей научных, 

медицинских, технических, сельскохозяйственных библиотек представляют сводные 

данные  – Центру Статистики НБРМ. 

4. 20 марта: Центр Статистики НБРМ представляет сводные данные – Министерству 

образования, культуры и исследований. 

5. 25 марта: – Министерство образования, культуры и исследований представляет 

сводные данные о деятельности Национальной системы библиотек – Национальному 

бюро статистики. 

  

 



1. DATE GENERALE 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

   

 
 
 

Nr. rând. 
№ 

строки 
 

 

 
Localul bibliotecii 

Помещение библиотеки 

 
Starea fizică a localului 

bibliotecii 
Физическое состояние  
помещений библиотеки 

 
necesită reparație capitală/ 
требуется капитальный 

ремонт - 1 
 

avariată/аварийное - 2 
 
 
 
 
 
 

 
 

Suprafaţa totală a 
localului bibliotecii 

(m. p.) 
 

Общая площадь 
помещений 
библиотеки  

(кв. м.) 
 
 

 
 

Timp mediu de 
funcţionare pe 

săptămână 
 

Среднее время 
функционирования  

за неделю 
 
 

special -1 
специальное  

 
reamenajat - 2  

приспосо-
бленное 

propriu - 1 
собственное 

 
arendat - 2 

арендованное 

R 1 2 3 4 5 

 

10 

1; 2 1 - 1350 50 

2. COLECŢII (pe suporturi fizice) 
ФОНДЫ (на физических носителях) 

 

 

Indicatori 

Показатели 

 

Nr. rând. 
№ 

строки 

Achiziţii în  
cursul anului 
Поступило 
в течение 

года 

Casări în  
cursul anului 

Выбыло в  
течение года 

Existent la 
sfârşitul 
anului 

Состоит на 
конец года 

 
Cărţi 

Книги 

numărul de unităţi materiale (u.m.) 

число материальных единиц (мат. ед.) 

20 

1303 2841 163624 

numărul de titluri 

число названий 30 
372 1260 38454 

Publicaţii seriale (ziare, reviste, anuare, buletine ș.a.) 

Сериальные издания (газеты, журналы, ежегодники, др. 

продолжающиеся издания) 

numărul de unităţi materiale (u.m.) 

число материальных единиц (мат. ед.) 

40 

371 1735 19496 

numărul de titluri 

число названий 50 
- 400 441 

Documente de muzică tipărită 

Нотные издания 
numărul de unităţi materiale (u.m.) 
число материальных единиц (мат. ед.) 

60 

   

Manuscrise 

Рукописи 

numărul de unităţi materiale (u.m.) 
число материальных единиц (мат. ед.) 

70 

5 - 509 

Documente audiovizuale 

Аудиовизуальные документы 

numărul de unităţi materiale (u.m.) 
число материальных единиц (мат. ед.) 

80 

   

Documente electronice (CD-ROM, DVD) 
Электронные документы (CD-ROM, DVD) 

numărul de unităţi materiale (u.m.) 
число материальных единиц (мат. ед.) 

90 

9 - 1488 

Documente grafice 

Графические документы 
numărul de unităţi materiale (u.m.) 
число материальных единиц (мат. ед.) 

100 

   

Brevete 
Патенты 

numărul de unităţi materiale (u.m.) 
число материальных единиц (мат. ед.) 

110 
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Alte documente (documente normativ-tehnice, documente cartografice, 
documente tridimensionale, microformate, documente Braille ș.a.) 
Другие документы (нормативно-технические документы, 
тридименсиональные, картографические издания, микроформаты, 
документы Брайлл и др.) 

numărul de unităţi materiale (u.m.) 
число материальных единиц (мат. ед.) 

120 

31 - 1915 

Total (unităţi materiale) (suma rânduri 20, 40, 60 - 120) 
Всего (физических единиц) (сумма строк 20, 40, 60 - 120) 130 

1719 4576 187032 

din care în limba de stat 
из них на государственном языке 

140 
1343 409 123372 

3. RESURSE ELECTRONICE (în reţea) 
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ (сетевые) 

 

Indicatori 

Показатели 

 

Nr. rând 
№ 

строки 

Achiziţii în 
cursul anului 
Поступило 
в течение 

года 

Casări în  
cursul anului 

Выбыло в  
течение года 

Existent la 
sfârşitul 
anului 

Состоит на 
конец года 

Baze de date achiziționate de bibliotecă (număr) 

Базы данных, приобретенные библиотекой (число) 

150 26 - 26 

Baze de date create de bibliotecă (număr) 

Базы данных, созданные библиотекой (число) 

160 - - 2 

Documente digitale (titluri) și publicaţii electronice seriale 

(numere/ fascicule), create în formă digitală sau digitizate de 

bibliotecă 
Цифровые документы (число названий) и электронные 

периодические издания (число номеров/выпусков), 

произведенные в электронной форме или оцифрованные 

библиотекой 

170 31 - 1609 

4. PUBLICAŢII SERIALE CURENTE PRIMITE ÎN BIBLIOTECĂ (la sfârşitul anului) 

ТЕКУЩИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ, ПОСТУПИВШИЕ В БИБЛИОТЕКУ (на конец года) 

 

Nr. rând 

№ строки 

Numărul de titluri 

Количество названий Din care / Из них: 

 
Total abonamente 

Всего абонементов 

 

Total 

Всего Din care în limba de stat 

Из них на 

государственном языке 

Numărul de titluri de 

reviste curente 

Количество 

названий текущих 

журналов 

Numărul de titluri 

de ziare curente 

Количество 

названий текущих 

газет 

 
R 1 2 3 4 5 

180 32 22 26 6 32 

5. SERVICII DE BIBLIOTECĂ ŞI UTILIZAREA LOR 
БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Nr. 
rând. 
№ 

строки 

 
Indicatori 

Показатели 

 

Total 
Всего 

Din care 
copii până la 16 ani 

Из них 
дети до 16 лет 

R 1 2 3 

a) Utilizarea bibliotecii 

Пользование библиотекой 
 

190 Numărul de utilizatori activi (au vizitat biblioteca în anul de referinţă) 

Число активных пользователей (посетили библиотеку в течение отчетного года) 
6901  

200 
din care / из них: 

Bărbați / Мужчины 

 

  

210 Femei / Женщины   
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220 
din care / из них: 

Copii până la 16 ani / Дети до 16 лет 
 x 

230 Tineri (17-34 ani) / Молодежь (17-34 лет)  x 

240 Adulți (35-64 ani) / Взрослые (35-64 лет)  x 

250 Vârstnici (după 65 ani) / Пожилые (старше 65 лет)  x 

260 
Numărul de intrări 

Число посещений 
16153  

270 
Numărul de împrumuturi  

Число выдач 
26591  

280 
din care în limba de stat 

        из них на государственном языке 
22688  

290 
Numărul de vizitatori pe website-ul bibliotecii 

Число посетителей веб-сайта библиотеки 
7640 x 

300 
Numărul de vizitatori pe blogul/blogurile bibliotecii 

Число посетителей блога/блогов библиотеки 
1543  

310 Numărul de vizite virtuale pe website-ul bibliotecii 

Число виртуальных посещений на веб-сайте библиотеки 

 

30314 x 

320 Numărul de vizite virtuale pe blogul/blogurile bibliotecii 

Число виртуальных посещений на блоге/блогах библиотеки 
4591 x 

330 Numărul de documente electronice furnizate printr-un mediu on-line (de ex., prin e-mail) 

Число электронных документов, выданных онлайн (например, через e-mail) 
845 x 

 

b) Facilităţi 

Средства обслуживания 

 

 

   

340 Numărul de locuri pentru utilizatori 

Число мест для пользователей 
365 x 

350 Numărul total de calculatoare 

Общее число компьютеров 
70 x 

360 din care conectate la Internet 

из них подключенные к Интернету 
70 x 

370 Numărul de calculatoare pentru utilizatori 

Число компьютеров для пользователей 
55 x 

380 din care conectate la Internet 

из них подключенные к Интернету 
55 x 

390 Numărul de tablete PC 

Число планшетов 
- x 

400 Numărul de imprimante pentru utilizatori 

Число принтеров для пользователей 
2 x 

410 Numărul de scanere pentru utilizatori 

Число сканеров для пользователей 
2 x 

420 Numărul de fotocopiatoare pentru utilizatori 

Число ксероксов для пользователей 
- x 

430 Numărul de imprimante multifuncţionale (printer / scaner / copiator) pentru utilizatori 

Число мультифункциональных устройств (принтер / сканер / ксерокс) для 

пользователей 

- x 

440 Numărul dispozitivelor de citire a cărţilor electronice (eBook reader) pentru utilizatori 

Число устройств для чтения электронных книг (букридеров) для пользователей 
- x 

c) Servicii 

Услуги 

450 Existenţa catalogului electronic cu acces on-line (da – 1; nu – 0) 
Наличие электронного каталога в онлайн-доступе (да – 1; нет – 0) 

1 x 

460 Existenţa catalogului electronic cu acces local (da – 1; nu – 0) 
Наличие электронного каталога в локальном доступе (да – 1; нет – 0) 

0 x 

470 Numărul de înregistrări în catalogul electronic 
Число записей в электронном каталоге 

114738 x 
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480 Existenţa website-ului bibliotecii (da – 1; nu – 0) 
Наличие веб-сайта библиотеки (да – 1; нет – 0) 

1 x 

490 Numărul de bloguri ale bibliotecii 
Число блогов библиотеки 

2 x 

500 Numărul de activităţi (culturale, ştiinţifice ş.a.) 
Число мероприятий (культурные, научные и др.) 

181  

510 din care numărul de expoziţii 
из них число выставок 

170  

520 Numărul de servicii moderne prestate pe parcursul anului de referință 
Число современных услуг, оказываемые в период отчетного года 
 

2  

 

 
530 Numărul de participanți la servicii moderne de bibliotecă 

Число участников современных библиотечных услуг 
150  

540 Instruirea non-formală a utilizatorilor 
Неформальное обучение пользователей 

Numărul total de ore academice de instruire non-formală 
Общее число академических часов неформального обучения 

 
 
 
 
 
 

98  

550 Numărul total de participanți la ore de instruire non-formală 
Общее число участников неформального обучения 

1954  

560 Instruirea formală a utilizatorilor realizată de bibiotecă, inclusiv în parteneriat cu instituții 
autorizate/acreditate 
Формальное обучениe пользователей, осуществляемое библиотекой, в том 
числе в партнерстве с авторизованными/аккредитованными учреждениями 

Numărul total de ore academice de instruire formală 
Общее число академических часов формального обучения 

-  

570 Numărul total de participanţi la ore de instruire formală 
Общее число участников формального обучения 

-  

580 Numărul de parteneri ai bibliotecii (la nivel local, național sau internațional) 
Число партнеров библиотеки (на местном, национальном или международном 
уровне) 

53 x 

590 din care număr de parteneri internaționali 
из них число международных партнеров 

25 x 

600 Numărul de voluntari ai bibliotecii 
Число волонтеров библиотеки 

- x 

610 Numărul total de ore de voluntariat în bibliotecă 
Общее число часов волонтерства в библиотеке 

- x 

 

 

 

6. ÎMPRUMUT INTERBIBLIOTECAR 

МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ 

 
 

Nr. rând 
№ строки 

Indicatori 
Показатели 

 
Biblioteci din ţară 

Библиотеки 
страны 

 
 

 
Biblioteci din 

alte ţări 
Библиотеки 

других стран 
R 1 2 3 

620 
Numărul total de cereri primite de la alte biblioteci 

Общее число полученных заявок от других библиотек 
16  

630 Numărul de documente transmise altor biblioteci (unităţi materiale) 
Число документов выданных другим библиотекам (физических единиц) 

16  

640 
Numărul total de cereri adresate altor biblioteci 

Общее число заявок, направленных в другие библиотеки 
10  

650 
Numărul de documente primite de la alte biblioteci (unităţi materiale) 
Число документов, полученных из других библиотек (физических единиц) 

6  
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7. VENITURI ȘI CHELTUIELI MIJLOACE FINANCIARE 

ПОСТУПЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ 

 

Nr.  
rând 
№ 

стро-
ки 

 

 

Total 

buget 

aprobat 

 

Всего 

бюджет 

 

Total 

cheltuieli 

 

Всего 

расходов 

Din care / Из них  

Valoarea 

totală a 

fondurilo

r atrase 

Общая 

сумма 

привлече

нных 

средств 

pentru  

personal 

 

расходы на 

оплату  

труда 

pentru achiziție 

de documente 

расходы на ком-

плектование 

фонда 

pentru 

informatizare 

расходы на 

информати-

зацию 

библиотеки 

pentru 

reparații 

расходы на 

ремонт 

зданий и 

помещений 

alte 

cheltuieli 

другие 

расходы 

R 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

660 

 

   199697     

 

 

 

8. PERSONAL DE BIBLIOTECĂ 

ПЕРСОНАЛ БИБЛИОТЕКИ  

  

Personal 
Персонал 

Din care personal profesional de bibliotecă şi personal  
specializat calificat (număr) 

Из них профессиональный персонал и специализированный персонал  

(численность) 

 

 

 

 
Personal care deţine categorie de 

calificare 

Персонал с квалификационной 

категорией 

 

 
N

r.
 r

ân
d
  
№

 с
т

р
о
ки

 
râ

n
d
 

№
  

ст
р
о
ки

 
râ

n
d
 

№
  

ст
р
о
ки

 N
r.

  
râ

n
d
 

№
  

ст
р
о
ки

 

 

to
ta

l 
(n

u
m

ăr
) 

вс
ег

о
 (

ч
и
сл

ен
н
о
ст

ь)
 

în
 e

ch
iv

al
e
n

t 
n
o
rm

ă 
în

tr
eg

ă 
в 

эк
ви

ва
ле

н
т

е 
п

о
лн

о
го

 р
а

б
о

ч
ег

о
 д

н
я
 

  

to
ta

l 

вс
ег

о
 

în
 e

ch
iv

al
en

t 
n
o
rm

ă 
în

tr
eg

ă 
в 

эк
ви

ва
ле

н
т

е 
п

о
лн

о
го

 р
а

б
о

ч
ег

о
 д

н
я
 

 

In
fo

rm
at

ic
ie

n
i 

(i
n
g
in

er
i-

p
ro

g
ra

m
at

o
ri

, 

ad
m

in
is

tr
at

o
ri

 d
e 

re
ţe

a)
 

С
п
ец

и
а
ли

ст
ы

 И
Т

 (
и
н
ж

ен
ер

ы
-

п
р
о
гр

а
м

м
и
ст

ы
, 
а
д

м
и
н
и
ст

р
а
т

о
р
ы

 

си
ст

ем
) 

cu studii 
superioare 
с высшим 

образованием 

cu studii profesional 
tehnice şi generale 
с профессионально-

техническим и 
общим 

образованием 

to
ta

l 

вс
ег

о
 

in
cl

u
si

v
 p

er
so

n
al

 p
ro

fe
si

o
n
al

 

в 
т

. 
Ч

. 
П

р
о
ф

ес
си

о
н
а
ль

н
ы

й
 

п
ер

со
н
а
л 

to
ta

l 

вс
ег

о
 

in
cl

u
si

v
 p

er
so

n
al

  
p
ro

fe
si

o
n
al

 
в 

т
. 
Ч

. 
П

р
о
ф

ес
си

о
н
а
ль

н
ы

й
 

п
ер

со
н
а
л 

to
ta

l 

вс
ег

о
 

din care 

ca
te

g
o
ri

a 
II

 

вт
о
р
а
я
 к

а
т

ег
о
р
и
я
 

ca
te

g
o
ri

a 
I 

п
ер

ва
я
 к

а
т

ег
о
р
и
я
 

ca
te

g
o
ri

a 
su

p
er

io
ar

ă 

вы
сш

а
я
 к

а
т

ег
о
р
и
я
 

R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

670 

 

 

25 24,25 25 24,25 - 25 25 - - 24 3 14 7 
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9. INSTRUIREA PERSONALULUI DE BIBLIOTECĂ 

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА БИБЛИОТЕКИ 

 

Nr. 
rând 
№ 

строки 

 
Indicatori 

Показатели 

 

Număr total de ore 

academice de instruire 

Общее число 
академических часов 

обучения 

 

Număr de 

participanți 

(personal al 

bibliotecii) 

Число 

участников 

(сотрудники 

библиотеки) 

R 1 2 3 

680 Participarea personalului de bibliotecă la activități de educație formală  

(cursuri de inițiere sau tematice, programe de recalificare) 

Участие сотрудников библиотеки в мероприятиях формального 

обучения (курсы по инициированию в специальность или 

тематические, программы переквалификации) 

- - 

690 Participarea personalului de bibliotecă la activități de educație non-

formală, organizate de bibliotecă 

Участие сотрудников библиотеки в мероприятиях 

неформального обучения, организованных библиотекой 

292 24 

700 Participarea personalului de bibliotecă la activități de educație non-

formală, organizate de alte biblioteci, centre de formare, instituții 

Участие сотрудников библиотеки в мероприятиях 

неформального обучения, организованных другими 

библиотеками, центрами обучения, учреждениями 

576 24 

710 Numărul personalului de bibliotecă, care au participat la cel puțin o 

activitate de educație formală sau non-formală pe parcursul anului de 

referință 

Число сотрудников библиотеки, принявших участие хотя бы в 

одном мероприятии формального или неформального обучения в 

период отчетного года 

 

x 

 

24 

 

 

 

«14» ianuarie 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Date de identificare / Идентификационные данные 

 

Denumirea:Biblioteca Colegiului Național de Comerț al ASEM 
Наименование 

 

Adresa:  Адре с :  
 

Raionul (municipiul,  UTA Găgăuzia)  

____________________________  
Район (муниципий, АТО Гагаузия) 

 

 

Satul (comuna), orașul   Chișinău 
Село (коммуна), город 
 

Strada    Petru Rareș  nr.    18 
Улица                                                                           № 

 

Cod CUIÎO 

Код 

 
 

Cod IDNO 

Код 

 

 

 
Cod CFP   

Код 

 

 

Conducătorul                     Budurin-Furculiță Cristina 

Руководитель                (nume, prenume / фамилия, имя) 

 

 

(semnătura/ подпись) _________________________________________ 

 

L. Ş./ М.П. 

  

Executantul              MELIHOV Valentina 
Исполнитель     (nume, prenume / фамилия, имя) 

 

tel.: 022 -402796  
тел. 

 

e-mail_______________________________________________________ 
Электронный адрес 

 

BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 

 

 

 

 

 

 

Cercetare statistică  

anuală  

 

 

Статистическое обследование  

годовое 
 

 

 

№ 6-c 

 

 

Activitatea bibliotecilor 

 

Деятельность библиотек 

 
 

 

 

pentru anul 2021  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

În conformitate cu Legea Republicii Moldova Nr. 93 din 26.05.2017 „Cu privire la 

statistica oficială”, producătorii de statistici oficiale: 

- au dreptul să obţină și să colecteze datele necesare producerii de informație statistică 

de la toate persoanele fizice şi juridice (art.13); 

- asigură protecția datelor соnfidenţiale și neadmiterea divulgării acestora (art.19). 

Neprezentarea la timp a datelor statistice, prezentarea de date eronate sau în volum 

incomplet constituie contravenţie şi se sancţionează conform art.330 al Codului 

contravențional al Republicii Moldova. 
В соответствии с Законом Республики Молдова № 93 oт 26.05.2017 «Об 

официальной статистике», органы официальной статистики: 
- имеют право получать и собирать данные, необходимые для производства 

статистической информации, от всех физических и юридических лиц (ст.13); 
- гарантируют конфиденциальность данных и недопущение их разглашения 

(ст.19). 

Непредставление в установленный срок статистических данных, 

представление недостоверных данных или в неполном объеме является 

правонарушением и санкционируется в соответствии со ст.330 Кодекса о 

правонарушениях Республики Молдова. 

Арrоbat prin Ordinul Biroului Național de Statistică  

nr. _____ din _________________ 

Утвержден приказом Национального бюро статистики  

№ _______  от  ______________ 

 

Prezintă: 

1. Până la 15 ianuarie: Bibliotecile publice teritoriale şi bibliotecile instituţiilor de învăţământ 

general – autorităților administrației publice de nivelul al doilea (secţiilor/direcţiilor 

cultură/educație raionale, municipale, UTAG). Bibliotecile instituţiilor de învăţământ profesional 

tehnic (şcoli profesionale, colegii) şi instituţiilor de învăţământ superior, bibliotecile aflate în 

subordonarea altor ministere şi departamente prezintă date statistice – centrelor biblioteconomice 

departamentale. 

2. Până la 15 februarie: Secţiile/direcţiile cultură/educație (raionale, municipale, UTAG) prezintă: 

date de sinteză privind activitatea bibliotecilor publice teritoriale – Centrului de Statistică al 

BNRM; date de sinteză privind activitatea bibliotecilor instituțiilor de învățământ general – 

centrelor biblioteconomice departamentale (zonale) ale rețelei bibliotecilor instituțiilor de 

învăţământ general. 

3. Până la 1 martie: Centrele biblioteconomice departamentale ale reţelelor de biblioteci de 

învățământ, ştiinţifice, medicale, tehnice, agricole prezintă date de sinteză – Centrului de Statistică 

al BNRM. 

4. 20 martie: Centrul de Statistică al BNRM prezintă date de sinteză privind activitatea Sistemului 

Național de Biblioteci: – Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării. 

5. 25 martie: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării prezintă sinteza statistică a activităţii 

Sistemului Naţional de Biblioteci – Biroului Naţional de Statistică. 

Представляют: 

1. До 15 января: Публичные территориальные библиотеки и библиотеки учреждений 

общего образования представляют статистические данные – органам публичного 

управления второго уровня (отделам/управлениям культуры/образования - районным, 

муниципальным, АТО Гагаузии). Библиотеки учреждений профессионально-технического и 

высшего образования, библиотеки, находящиеся в ведении других министерств и ведомств 

– методологическим центрам. 

2. До 15 февраля: Отделы/управления культуры/образования (районные, муниципальные, 

АТО Гагаузии) представляют: сводные данные о деятельности публичных 

территориальных библиотек – Центру Статистики НБРМ; сводные данные о 

деятельности библиотек учреждений общего образования – зональным методологическим 

центрам библиотек учреждений общего образования. 

3. До 1 марта: Методологические центры библиотек учебных заведений, сетей научных, 

медицинских, технических, сельскохозяйственных библиотек представляют сводные 

данные  – Центру Статистики НБРМ. 

4. 20 марта: Центр Статистики НБРМ представляет сводные данные – Министерству 

образования, культуры и исследований. 

5. 25 марта: – Министерство образования, культуры и исследований представляет 

сводные данные о деятельности Национальной системы библиотек – Национальному 

бюро статистики. 
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1. DATE GENERALE 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

   

 
 
 

Nr. rând. 
№ 

строки 
 

 

 
Localul bibliotecii 

Помещение библиотеки 

 
Starea fizică a localului 

bibliotecii 
Физическое состояние  
помещений библиотеки 

 
necesită reparație capitală/ 
требуется капитальный 

ремонт - 1 
 

avariată/аварийное - 2 
 
 
 
 
 
 

 
 

Suprafaţa totală a 
localului bibliotecii 

(m. p.) 
 

Общая площадь 
помещений 
библиотеки  

(кв. м.) 
 
 

 
 

Timp mediu de 
funcţionare pe 

săptămână 
 

Среднее время 
функционирования  

за неделю 
 
 

special -1 
специальное  

 
reamenajat - 2  

приспосо-
бленное 

propriu - 1 
собственное 

 
arendat - 2 

арендованное 

R 1 2 3 4 5 

 

10 

2 1 - 110 50 

2. COLECŢII (pe suporturi fizice) 
ФОНДЫ (на физических носителях) 

 

 

Indicatori 

Показатели 

 

Nr. rând. 
№ 

строки 

Achiziţii în  
cursul anului 
Поступило 
в течение 

года 

Casări în  
cursul anului 

Выбыло в  
течение года 

Existent la 
sfârşitul 
anului 

Состоит на 
конец года 

 
Cărţi 

Книги 

numărul de unităţi materiale (u.m.) 

число материальных единиц (мат. ед.) 

20 

 

 

1235 

 

 

1028 

 

 

81932 

numărul de titluri 

число названий 30 
75  12113 

Publicaţii seriale (ziare, reviste, anuare, buletine ș.a.) 

Сериальные издания (газеты, журналы, ежегодники, др. 

продолжающиеся издания) 

numărul de unităţi materiale (u.m.) 

число материальных единиц (мат. ед.) 

40 

6  

 

1960 

numărul de titluri 

число названий 50 
6  6 

Documente de muzică tipărită 

Нотные издания 
numărul de unităţi materiale (u.m.) 
число материальных единиц (мат. ед.) 

60 

   

Manuscrise 

Рукописи 

numărul de unităţi materiale (u.m.) 
число материальных единиц (мат. ед.) 

70 

   

Documente audiovizuale 

Аудиовизуальные документы 

numărul de unităţi materiale (u.m.) 
число материальных единиц (мат. ед.) 

80 

   

Documente electronice (CD-ROM, DVD) 
Электронные документы (CD-ROM, DVD) 

numărul de unităţi materiale (u.m.) 
число материальных единиц (мат. ед.) 

90 

   

Documente grafice 

Графические документы 
numărul de unităţi materiale (u.m.) 
число материальных единиц (мат. ед.) 

100 

   

Brevete 
Патенты 

numărul de unităţi materiale (u.m.) 
число материальных единиц (мат. ед.) 

110 
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Alte documente (documente normativ-tehnice, documente cartografice, 
documente tridimensionale, microformate, documente Braille ș.a.) 
Другие документы (нормативно-технические документы, 
тридименсиональные, картографические издания, микроформаты, 
документы Брайлл и др.) 

numărul de unităţi materiale (u.m.) 
число материальных единиц (мат. ед.) 

120 

   

Total (unităţi materiale) (suma rânduri 20, 40, 60 - 120) 
Всего (физических единиц) (сумма строк 20, 40, 60 - 120) 130 

1249 1028 83892 

din care în limba de stat 
из них на государственном языке 

140 
824 991 48102 

3. RESURSE ELECTRONICE (în reţea) 
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ (сетевые) 

 

Indicatori 

Показатели 

 

Nr. rând 
№ 

строки 

Achiziţii în 
cursul anului 
Поступило 
в течение 

года 

Casări în  
cursul anului 

Выбыло в  
течение года 

Existent la 
sfârşitul 
anului 

Состоит на 
конец года 

Baze de date achiziționate de bibliotecă (număr) 

Базы данных, приобретенные библиотекой (число) 

150    

Baze de date create de bibliotecă (număr) 

Базы данных, созданные библиотекой (число) 

160    

Documente digitale (titluri) și publicaţii electronice seriale 

(numere/ fascicule), create în formă digitală sau digitizate de 

bibliotecă 
Цифровые документы (число названий) и электронные 

периодические издания (число номеров/выпусков), 

произведенные в электронной форме или оцифрованные 

библиотекой 

170    

4. PUBLICAŢII SERIALE CURENTE PRIMITE ÎN BIBLIOTECĂ (la sfârşitul anului) 

ТЕКУЩИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ, ПОСТУПИВШИЕ В БИБЛИОТЕКУ (на конец 

года) 

 

Nr. rând 

№ строки 

Numărul de titluri 

Количество названий Din care / Из них: 

 
Total 

abonamente 

Всего 

абонементов 

 

Total 

Всего Din care în limba de stat 

Из них на 

государственном языке 

Numărul de titluri de 

reviste curente 

Количество 

названий текущих 

журналов 

Numărul de titluri 

de ziare curente 

Количество 

названий текущих 

газет 

 
R 1 2 3 4 5 

180 6 5 2 4 6 

5. SERVICII DE BIBLIOTECĂ ŞI UTILIZAREA LOR 
БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Nr. 
rând. 
№ 

строки 

 
Indicatori 

Показатели 

 

Total 
Всего 

Din care 
copii până la 

16 ani 
Из них 

дети до 16 

лет 
R 1 2 3 

a) Utilizarea bibliotecii 

Пользование библиотекой 
 

190 Numărul de utilizatori activi (au vizitat biblioteca în anul de referinţă) 

Число активных пользователей (посетили библиотеку в течение отчетного года) 
1906  
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200 
din care / из них: 

Bărbați / Мужчины 

 

  

210 Femei / Женщины   

220 
din care / из них: 

Copii până la 16 ani / Дети до 16 лет 

510 x 

230 Tineri (17-34 ani) / Молодежь (17-34 лет) 1339 x 

240 Adulți (35-64 ani) / Взрослые (35-64 лет) 57 x 

250 Vârstnici (după 65 ani) / Пожилые (старше 65 лет)  x 

260 
Numărul de intrări 

Число посещений 

12115  

270 
Numărul de împrumuturi  

Число выдач 

21405  

280 
din care în limba de stat 

        из них на государственном языке 

19679  

290 
Numărul de vizitatori pe website-ul bibliotecii 

Число посетителей веб-сайта библиотеки 

 x 

300 
Numărul de vizitatori pe blogul/blogurile bibliotecii 

Число посетителей блога/блогов библиотеки 

  

310 Numărul de vizite virtuale pe website-ul bibliotecii 

Число виртуальных посещений на веб-сайте библиотеки 

 

 x 

320 Numărul de vizite virtuale pe blogul/blogurile bibliotecii 

Число виртуальных посещений на блоге/блогах библиотеки 
 x 

330 Numărul de documente electronice furnizate printr-un mediu on-line (de ex., prin e-mail) 

Число электронных документов, выданных онлайн (например, через e-mail) 
 x 

 

b) Facilităţi 

Средства обслуживания 

 

 

   

340 Numărul de locuri pentru utilizatori 

Число мест для пользователей 
20 x 

350 Numărul total de calculatoare 

Общее число компьютеров 

2 x 

360 din care conectate la Internet 

из них подключенные к Интернету 

2 x 

370 Numărul de calculatoare pentru utilizatori 

Число компьютеров для пользователей 

1 x 

380 din care conectate la Internet 

из них подключенные к Интернету 
1 x 

390 Numărul de tablete PC 

Число планшетов 
 x 

400 Numărul de imprimante pentru utilizatori 

Число принтеров для пользователей 
 x 

410 Numărul de scanere pentru utilizatori 

Число сканеров для пользователей 
 x 

420 Numărul de fotocopiatoare pentru utilizatori 

Число ксероксов для пользователей 
 x 

430 Numărul de imprimante multifuncţionale (printer / scaner / copiator) pentru utilizatori 

Число мультифункциональных устройств (принтер / сканер / ксерокс) для 

пользователей 

 x 

440 Numărul dispozitivelor de citire a cărţilor electronice (eBook reader) pentru utilizatori 

Число устройств для чтения электронных книг (букридеров) для пользователей 

 x 

c) Servicii 

Услуги 

450 Existenţa catalogului electronic cu acces on-line (da – 1; nu – 0) 
Наличие электронного каталога в онлайн-доступе (да – 1; нет – 0) 

 x 

460 Existenţa catalogului electronic cu acces local (da – 1; nu – 0) 
Наличие электронного каталога в локальном доступе (да – 1; нет – 0) 

 x 



 

 

69 

470 Numărul de înregistrări în catalogul electronic 
Число записей в электронном каталоге 

 x 

480 Existenţa website-ului bibliotecii (da – 1; nu – 0) 
Наличие веб-сайта библиотеки (да – 1; нет – 0) 

 x 

490 Numărul de bloguri ale bibliotecii 
Число блогов библиотеки 

 x 

500 Numărul de activităţi (culturale, ştiinţifice ş.a.) 
Число мероприятий (культурные, научные и др.) 

40  

510 din care numărul de expoziţii 
из них число выставок 

36  

520 Numărul de servicii moderne prestate pe parcursul anului de referință 
Число современных услуг, оказываемые в период отчетного года 
 

  

 

 
530 Numărul de participanți la servicii moderne de bibliotecă 

Число участников современных библиотечных услуг 
  

540 Instruirea non-formală a utilizatorilor 
Неформальное обучение пользователей 

Numărul total de ore academice de instruire non-formală 
Общее число академических часов неформального обучения 

 
 
 
 
 
 

34  

550 Numărul total de participanți la ore de instruire non-formală 
Общее число участников неформального обучения 

510  

560 Instruirea formală a utilizatorilor realizată de bibiotecă, inclusiv în parteneriat cu instituții 
autorizate/acreditate 
Формальное обучениe пользователей, осуществляемое библиотекой, в том 
числе в партнерстве с авторизованными/аккредитованными учреждениями 

Numărul total de ore academice de instruire formală 
Общее число академических часов формального обучения 

  

570 Numărul total de participanţi la ore de instruire formală 
Общее число участников формального обучения 

  

580 Numărul de parteneri ai bibliotecii (la nivel local, național sau internațional) 
Число партнеров библиотеки (на местном, национальном или международном 
уровне) 

1 x 

590 din care număr de parteneri internaționali 
из них число международных партнеров 

 x 

600 Numărul de voluntari ai bibliotecii 
Число волонтеров библиотеки 

 x 

610 Numărul total de ore de voluntariat în bibliotecă 
Общее число часов волонтерства в библиотеке 

 x 

 

 

 

6. ÎMPRUMUT INTERBIBLIOTECAR 

МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ 

 
 

Nr. rând 
№ строки 

Indicatori 
Показатели 

 
Biblioteci din ţară 

Библиотеки 
страны 

 
 

 
Biblioteci din alte ţări 
Библиотеки других 

стран R 1 2 3 

620 
Numărul total de cereri primite de la alte biblioteci 

Общее число полученных заявок от других библиотек 
  

630 Numărul de documente transmise altor biblioteci (unităţi materiale) 
Число документов выданных другим библиотекам (физических единиц) 

  

640 
Numărul total de cereri adresate altor biblioteci 

Общее число заявок, направленных в другие библиотеки 
  

650 
Numărul de documente primite de la alte biblioteci (unităţi materiale) 
Число документов, полученных из других библиотек (физических единиц) 
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7. VENITURI ȘI CHELTUIELI MIJLOACE FINANCIARE 

ПОСТУПЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ 

 

Nr.  
rând 
№ 

стро-
ки 

 

 

Total 

buget 

aprobat 

 

Всего 

бюджет 

 

Total 

cheltuieli 

 

Всего 

расходов 

Din care / Из них  

Valoarea totală 

a fondurilor 

atrase 

Общая сумма 

привлеченных 

средств 

pentru  

personal 

 

расходы на 

оплату  

труда 

pentru achiziție 

de documente 

расходы на ком-

плектование 

фонда 

pentru 

informatizare 

расходы на 

информати-

зацию 

библиотеки 

pentru 

reparații 

расходы на 

ремонт 

зданий и 

помещений 

alte 

cheltuieli 

другие 

расходы 

R 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

660 

 

        

 

 

 

8. PERSONAL DE BIBLIOTECĂ 

ПЕРСОНАЛ БИБЛИОТЕКИ  

  

Personal 
Персонал 

Din care personal profesional de bibliotecă şi personal  
specializat calificat (număr) 

Из них профессиональный персонал и специализированный персонал  

(численность) 

 

 

 

 
Personal care deţine categorie de 

calificare 

Персонал с квалификационной 

категорией 

 

 
N

r.
 r

ân
d
  
№

 с
т

р
о
ки

 
râ

n
d
 

№
  

ст
р
о
ки

 
râ

n
d
 

№
  

ст
р
о
ки

 N
r.

  
râ

n
d
 

№
  

ст
р
о
ки

 

 

to
ta

l 
(n

u
m

ăr
) 

вс
ег

о
 (

ч
и
сл

ен
н
о
ст

ь)
 

în
 e

ch
iv

al
e
n

t 
n
o
rm

ă 
în

tr
eg

ă 
в 

эк
ви

ва
ле

н
т

е 
п

о
лн

о
го

 р
а

б
о

ч
ег

о
 д

н
я
 

  

to
ta

l 

вс
ег

о
 

în
 e

ch
iv

al
en

t 
n
o
rm

ă 
în

tr
eg

ă 
в 

эк
ви

ва
ле

н
т

е 
п

о
лн

о
го

 р
а

б
о

ч
ег

о
 д

н
я
 

 

In
fo

rm
at

ic
ie

n
i 

(i
n
g
in

er
i-

p
ro

g
ra

m
at

o
ri

, 

ad
m

in
is

tr
at

o
ri

 d
e 

re
ţe

a)
 

С
п
ец

и
а
ли

ст
ы

 И
Т

 (
и
н
ж

ен
ер

ы
-

п
р
о
гр

а
м

м
и
ст

ы
, 
а
д

м
и
н
и
ст

р
а
т

о
р
ы

 

си
ст

ем
) 

cu studii 
superioare 
с высшим 

образованием 

cu studii profesional 
tehnice şi generale 
с профессионально-

техническим и 
общим 

образованием 

to
ta

l 

вс
ег

о
 

in
cl

u
si

v
 p

er
so

n
al

 p
ro

fe
si

o
n
al

 

в 
т

. 
ч
. 
п
р
о
ф

ес
си

о
н
а
ль

н
ы

й
 

п
ер

со
н
а
л 

to
ta

l 

вс
ег

о
 

in
cl

u
si

v
 p

er
so

n
al

  
p
ro

fe
si

o
n
al

 
в 

т
. 
ч
. 
п
р
о
ф

ес
си

о
н
а
ль

н
ы

й
 

п
ер

со
н
а
л 

to
ta

l 

вс
ег

о
 

din care 

ca
te

g
o
ri

a 
II

 

вт
о
р
а
я
 к

а
т

ег
о
р
и
я
 

ca
te

g
o
ri

a 
I 

п
ер

ва
я
 к

а
т

ег
о
р
и
я
 

ca
te

g
o
ri

a 
su

p
er

io
ar

ă 

вы
сш

а
я
 к

а
т

ег
о
р
и
я
 

R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

670 

 

 

4 4 4 4  4 3   4  3 1 
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9. INSTRUIREA PERSONALULUI DE BIBLIOTECĂ 

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА БИБЛИОТЕКИ 

 

Nr. 
rând 
№ 

строки 

 
Indicatori 

Показатели 

 

Număr total de ore 

academice de instruire 

Общее число 
академических часов 

обучения 

 

Număr de participanți 

(personal al 

bibliotecii) 

Число участников 

(сотрудники 

библиотеки) 

R 1 2 3 

680 Participarea personalului de bibliotecă la activități de educație formală  

(cursuri de inițiere sau tematice, programe de recalificare) 

Участие сотрудников библиотеки в мероприятиях формального 

обучения (курсы по инициированию в специальность или 

тематические, программы переквалификации) 

- - 

690 Participarea personalului de bibliotecă la activități de educație non-

formală, organizate de bibliotecă 

Участие сотрудников библиотеки в мероприятиях 

неформального обучения, организованных библиотекой 

24 4 

700 Participarea personalului de bibliotecă la activități de educație non-

formală, organizate de alte biblioteci, centre de formare, instituții 

Участие сотрудников библиотеки в мероприятиях 

неформального обучения, организованных другими 

библиотеками, центрами обучения, учреждениями 

12 4 

710 Numărul personalului de bibliotecă, care au participat la cel puțin o 

activitate de educație formală sau non-formală pe parcursul anului de 

referință 

Число сотрудников библиотеки, принявших участие хотя бы в 

одном мероприятии формального или неформального обучения в 

период отчетного года 

 

x 
 

4 

 

 

 

« 12»  ianuarie   2022   
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Personalul Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM și 

Bibliotecii Colegiului Național de Comerț în anul 2021 
 

 

Amorțitu Angela 

Capcelea Ecaterina 

Cebotari Aurelia  

Cernolev Olga 

Cheradi Natalia 

Cosimov Aurelia 

Crivobloţcaia Elvira 

Dragoman Liliana 

Grecea Viorica 

Gudima Ana  

Habaşescu Silvia 

Iarovaia Alla 

Ipati Galina 

Jeinova Larisa 

Melihov Valentina 

Miron Tatiana 

Mîndrescu Ludmila  

Namaşco Ala 

Nica Lolita 

Nicuţă Ina 

Nistiriuc Olga 

Panceva Oxana 

Pancratov Elena 

Pascal Stela 

Proca Aliona 

Railean Elena  

Studzinschi Svetlana 

Suvac Natalia 

Tudoreanu Liliana  

Uncu Maxim 

Vîrlan Lidia 
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Secvenţe foto, anul 2022 

 

 

 
 

 

 
 

 

Lectia publica online cu genericul „Reguli pentru prezentarea referințelor bibliografice și citarea 

resurselor de informare”, organizată de Decanatul Facultății Finante, în colaborare cu Biblioteca 

Științifică a ASEM. Formator – Dna Silvia Habasescu, 16 februarie 2021. 
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La 3 martie2021 s-a stins din viață draga noastră colegă Olga Nistiriuc, care a activat la BȘ a ASEM 

în laboratorul de restaurare de peste 20 de ani, fiind un doctor bun nu numai pentru cărți, dar și 

pentru toți colegii, având studii în domeniul medicinii și activând în calitate de soră medicală până la 

angajarea la BȘ a ASEM. A ținut mult la bibliotecă și la profesia de bibliotecar, urmând ulterior și 

studii superioare în domeniu. Om cu mâinile, cu inima și cu sufletul de aur, om luminos, mereu 

veselă și zâmbitoare, care găsea pentru fiecare un cuvânt bun - așa va rămâne mereu Doamna Olga 

Nistiriuc în memoria noastră. 
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Workshopul „Platforme online pentru educație și dezvoltare profesională”. Sesiunea nr.1. 

Utilizarea aplicației Google Meet, formator - dr. Natalia Cheradi, director BȘ a ASEM. 
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Evenimentul online „Centrul de Informare al Uniunii Europene din cadrul Academiei de Studii 

Economice din Moldova: 10 ani de activitate”, cu participarea Domnului Peter Michalko, 

Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, 12 mai 2021. 
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Atelierul online „Utilizarea bazelor de date EBSCO”, Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu. 

Formator - Ana Gudima, 26 mai 2021. 
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Biblioteca Științifică a ASEM – 30 de ani de la înființare! 

 

Masa rotundă „Noi roluri și funcții ale bibliotecilor în dezvoltarea comunicării virtuale în mediul 

online”, în cadrul Secțiunii „Carpe Scientiam: evoluţiile ştiinţelor sociale şi umanitare în 

economia cunoaşterii”, 23 septembrie 2021. 
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Panelul de discuții „Traficul de ființe umane este inuman! Tu contezi!”, dedicat Zilei Europene de 

luptă împotriva traficului de ființe umane, organizat de Centrul de Informare UE din cadrul BȘ 

ASEM, Departamentul Limbi Moderne, 22 octombrie 2021. 
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MASA ROTUNDĂ online „Accesul Deschis - contează modul în care deschidem cunoașterea”, 

în colaborare cu ABRM, Consorțiul REM, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale 

(IDSI), Departamentul Comunicare şi Teoria Informării USM și Biblioteca Științifică a ASEM.  

28 octombrie 2021 
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Workshopul „Tineretul şi problemele globalizării. Bunăstare prin implicare”, dedicat Zilei 

Internaționale a Studenților, ed. a III. Organizatori: Centrul de Informare UE din cadrul BȘ 

ASEM, Departamentul Drept, 17 noiembrie 2021. 
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Evenimentul Național de Formare a Utilizatorilor Finali NI4OS-Europe în Domeniul Științei 

Deschise pentru Moldova. Moderatorul evenimentului – Dr. Natalia Cheradi,18 noiembrie 2021. 
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Workshop „Drepturile Omului în viziunea studenților” dedicat Zilei Internaționale a Drepturilor 

Omului. Centrul de Informare a UE din cadrul BȘ a ASEM, Departamentul Drept al ASEM, 10 

decembrie 2021. 
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Raportul „Rezultatele implementării strategiei de dezvoltare a Bibliotecii Științifice ASEM 

pentru anul 2021”, prezentat de dr. Natalia Cheradi, directorul Bibliotecii la Ședința Senatului 

Academiei de Studii Economice a Moldovei din 22 decembrie 2021. 
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