
   

 
Sala de lectură „Paul Bran” 

Colecţia în limbi străine 
 

 
Locaţie: Corp C, et. 1. 
                 tel: 022402917 
 
Sala este numită în cinstea lui Paul 

Bran, prof. univ., dr. în ştiinţe 

economice, primul rector al ASEM. 

Colecţia constituie 21000 de cărţi şi 

reviste, în limbile engleză, franceză, 

germană şi alte limbi de circulaţie 

internaţională. Colecţia este expusă 

în acces liber. Acces la Internet, 
catalogul electronic, baze de date, 
zonă WI-FI.  
Capacitatea sălii - 50 locuri. 
 
 

Program: 
Luni - Vineri:  8.00-16.30 

 
 

 
 

 
Sala de lectură  

„Eugeniu Hrişcev” 
Publicaţii didactice. Periodice 

 
Locaţie: Corp B, et.1,  bir. 102 
                 tel: 022402949 
 
Aici pot fi consultate cărţi, ziare şi 
reviste în limbile română şi rusă, 
colecţia de carte cu autograf, teze 
de master. Toate publicaţiile sunt 
expuse în acces liber. Acces la 
Internet, catalogul electronic, 
baze de date, zonă WI-FI.  
Capacitatea sălii - 100 locuri. 
 
 

Program: 
Luni - Vineri: 8.00-18.00 

Sâmbăta: 9.00- 15.00 
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Sala de lectură  

„Lectură Publică” 
 
 

Locaţie:  Corp F, et.1,  bir. 103. 
                   tel.: 022402965 
 

 
Aici  pot fi consultate cărţi în 
limbile română şi rusă din toate 
domeniile de studiu şi cercetare. 
Sala dispune de cea mai 
numeroasă colecţie de cărţi. Acces 
la Internet, catalogul electronic, 
baze de date, zonă WI-FI.  
Capacitatea sălii - 72 locuri. 
 

Program: 
 

Luni - Vineri: 8.00-19.00, 
Sâmbătă: 9.00-15.00 

 
 

 
 

 

Oficiul „Împrumut” 
 
 
 

Locaţie: Corp F,  parter, bir. 005. 
                 tel.: 022402963 
 
 

Aici poţi primi permisul de intrare, 
valabil în toate punctele de servire a 
bibliotecii. Tot aici poţi împrumuta 
manuale şi cărţi la domiciliu.  
 
 

Program: 
 

Luni – Vineri: 8.00-19.00 
Sâmbătă: 9.00-15.00 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

Sala de lectură 
„Colecţia de Patrimoniu” 

 
 

Locaţie: Corp F, et. 1, bir. 102. 
                  tel.: 022402977 
 

Sala deţine câte un exemplar al 
publicaţiilor în limbile română şi 
rusă intrate în bibliotecă, 
autoreferate şi teze de doctorat, 
care pot fi consultate numai în 
această sală. Acces la Internet, 
catalogul electronic, baze de date, 
zonă WI-FI.  
Capacitatea sălii - 35 locuri. 
 
 

Program: 
 

Luni - Vineri: 8.00-16.30 


