
Centrul de Informare  al Uniunii 
Europene (CIUE)  

în cadrul Academiei de Studii 
Economice din Moldova 

În anul 2002 a fost semnat Acordul de 

colaborare dintre Comisia Europeană şi 

Academia de Studii Economice, fiind deschis 

Centrul European de Documentare în 

cadrul Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM.  

La 12 mai 2011  a fost inaugurat Centrul 

de Informare al Uniunii Europene în cadrul 

secției „Colecţia în limbi străine. Sala de 

lectură Paul Bran”.  

Centrul de Informare al Uniunii 

Europene oferă servicii informaţionale, 

asigură condiţii viabile şi eficiente pentru 

accesul la informaţiile şi documentele Uniunii 

Europene tuturor membrilor comunităţii.  

Centrul furnizează informaţii privind 

integrarea europeană şi funcţionarea 

comunităţii care servesc drept suport în 

susţinerea proceselor de instruire, formare şi 

educare, precum şi în activitatea de cercetare. 

Colecţia de documente include informaţii din 

domeniile:  economie, politică, sociologie, 

legislație etc. şi alte produse informaţionale 

din întregul spectru al activităţii Uniunii 

Europene şi politicii de dezvoltare europeană.  

 

 

 

        

       Obiectivele Centrului: 
 

 

 organizarea şi prelucrarea colecţiei de 

documente a Uniunii Europene şi 

reflectarea lor în catalogul electronic şi 

în buletinele informative în format 

electronic;  

 asigurarea accesului liber şi comunicarea 

colecţiilor de documente şi informaţii 

tuturor categoriilor de utilizatori;  

 perfecţionarea accesului la informaţii şi 

documente furnizate de UE şi 

implementarea serviciilor bazate pe noile 

tehnologii;  

 completarea colecţiei de documente şi 

informaţii în conformitate cu programele 

de învăţământ şi cercetare ce se 

desfăşoară în cadrul universitar;  

 participarea la diverse foruri consacrate 

problemelor Dezvoltării şi Integrării 

Europene;  

 colaborarea cu alte Centre de Informare 

ale Uniunii Europene (CIUE) în vederea 

satisfacerii nevoilor de informare ale 

utilizatorilor. 

Resurse informaţionale 
ale Centrului. 

 

În prezent colecţia Centrului de 

Informare al Uniunii Europene din cadrul 

Bibliotecii Ştiinţifice  a ASEM constituie  

1 900 exemplare. 

Tipurile de publicaţii: documente 

oficiale, materiale de sinteză, studii, rapoarte, 

anuare, proiecte în diverse domenii. 

Documentele oficiale ale Uniunii 

Europene sunt puse la dispoziţia utilizatorilor 

gratuit: 

  în format tipărit pot fi consultate în  Sala 

de lectură ”Paul Bran”  

  în format electronic la adresa: 

    https://publications.europa.eu/ro/web/ 

 general-publications/publications. 

  

 

 

                      Servicii prestate: 
 
 

 oferirea unei game de servicii şi produse 

informaţionale deţinute de Centru;  

 informarea utilizatorilor despre bazele de 

date şi revistele electronice; 

 asistenţă informaţională şi consultativă. 

 

 

 

 

 

 
 

https://publications.europa.eu/ro/web


SURSE WEB UTILE: 
 

Portalul oficial al Uniunii Europene 

http://europa.eu 

 

Biblioteca electronică a Uniunii Europene 

https://publications.europa.eu/ro/web 

/general-publications/publications. 

 

Portalul Legislaţiei Uniunii Europene 

http://eur-lex.europa.eu  

 

 

Site de informare europeană 

www.europeana.ro  

 

 

Site-ul Bibliotecii centrale al Comisiei  

Europene 

http://ec.europa.eu/libraries/index_en.htm 

 

 

Ştiri şi analize europene în limba romană 

www.euractiv.ro  
 

 

Site dedicat istoriei UE 

http://europa.eu/abc/history/index_en.htm 

 

 

 

 

 

 

Adresa: 
 

Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii 

Economice din Moldova,  

Sala de lectură „Paul Bran”. Bl „C”, parter 

Str. Căpriana, 50 

MD 2005 Chişinău, Moldova 

Tel.: (373) 22 40 27 22 

         (373) 22 40 29 17 

Fax: (373) 22 24 26 63 

 

Persoane de contact: 
 

dr. Silvia Ghinculov, 

Directorul Bibliotecii Ştiinţifice 

a ASEM 

gsilvia@lib.ase.md 

 

Responsabili de colecţie: 

Golovco Parascovia 

Mîndrescu Ludmila 

e-mail: 
modern.lang@lib.ase.md 

 

Web-site: www.lib.ase.md 

 

 

 

Vino la Bibliotec@SEM!

 
 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

CCeennttrruull    ddee  IInnffoorrmmaarree  

aall  UUnniiuunniiii    EEuurrooppeennee  

((CCIIUUEE))  
 

 

 

Chișinău, 2017 
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