
 
 

SERVICII GRATUITE  

 

 Acces la Internet; 

 Consultarea bazelor de date şi CD 

disponibile în Biblioteca ASEM 

(Legislaţia Moldovei, EBSCO 

PUBLISHING, Baze de date 

disponibile prin proiectele eIFL 

Direct; Depository Library Program 

al Băncii Mondiale de Reconstrucţie 

şi Dezvoltare şi a Fondului Monetar 

Internaţional; Centrului European 

de Documentare); 

 Acces PRIMO (Catalogul electronic 

partajat) prin pagina web a 

bibliotecii; 

 Servicii de scanare; 

 Furnizarea de informaţii faptice pe 

adresa electronică a clientului; 

 Export înregistrări bibliografice.   

 

 

 

SERVICII CONTRA PLATĂ 

 Copiere (listare, scanare); 

 Servicii de procesare a 

informaţiilor. 

 

 

 

 

 

Program: 

 

luni – vineri   8.00 – 18.00 

Program special în perioada vacanţelor 

 

 

 

 

Telefon  de contact: 

 

022 402848 

 

e-mail:  centrul.multimedia@gmail.com 

www. lib.ase. md 

 

 

 

Adresa: 

 

Biblioteca Academiei de Studii 

Economice a Moldovei, 

Bloc „B”, parter birou 105 

Str. Bănulescu Bodoni, 59 

MD 2005 Chişinău, Moldova 

 

 

 

       

        Vino la Bibliotec@SEM! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

Scopurile Centrului Multimedia 

 

 crearea, păstrarea şi dezvoltarea 

resurselor informaţionale electronice în 

sfera ştiinţei, tehnicii, culturii, 

învăţământului, economiei, precum şi 

promovarea accesului la ele a 

utilizatorilor;  

 sporirea eficienţei activităţii ASEM în 

baza formării unui mediu informaţional 

calitativ nou.  

 

       Obiectivele Centrului Multimedia: 

 

 crearea infrastructurii organizaţi-onale, 

tehnice şi informaţionale de funcţionare a 

bibliotecii; 

 creşterea rolului ASEM pe piaţa 

informaţională naţională;  

 atragerea investiţiilor în dezvoltarea 

infrastructurii informaţionale şi a 

resurselor informaţionale;  

 difuzarea informaţiilor privind realizările 

ştiinţifice ale cercetătorilor din ASEM;  

 păstrarea colecţiilor de valoare deosebită 

prin crearea copiilor lor electronice şi 

asigurarea accesului la distanţă. 

 

UTILIZATORI 

Grupul ţintă: utilizatorii preponderenţi ai 

Bibliotecii ASEM (studenţi, masteranzi, 

doctoranzi, corpul profesoral-didactic, specialişti 

din sfera financiară şi bancară, centrele de 

statistici şi oameni de afaceri). De asemenea de 

serviciile Centrului Multimedia vor beneficia şi 

utilizatorii nespecifici (externi). 

 

CONDIŢII DE ACCES 

Pentru a beneficia de accesul complet la 

serviciile Centrului MULTIMEDIA, utilizatorii 

prezintă Permisul de Intrare în Biblioteca ASEM 

cu barcod sau cartela valorică.  

 studenţii vor primi acces zilnic gratuit;   

 cadrele didactice vor primi acces gratuit, 

nelimitat în timp, pentru aceasta urmând 

să completeze o cerere tip; 

 utilizatorii nespecifici (din afara ASEM) 

vor fi serviţi în condiţiile stabilite în 

Regulamentul Bibliotecii ASEM (contra 

plată).    

 

 

 

 

 

   Centrul MULTIMEDIA este orientat 

pentru diverse categorii de beneficiari. Centrul 

MULTIMEDIA oferă spaţiile celor mai diverse 

forme de manifestări ştiinţifice şi culturale ale 

comunităţii universitare.   

    

Centrul MULTIMEDIA trebuie să 

soluţioneze problema creării unei infrastructuri, 

ce ar asigura sporirea calităţii proceselor de 

acumulare, păstrare şi utilizare efectivă a 

resurselor informaţionale electronice. Lansarea 

unui program de această proporţie este 

determinată de:  

 

 sporirea eficienţei utilizării resurselor 

informaţionale, ca o componentă 

importantă a patrimoniului universitar; 

 utilizarea în scopuri ştiinţifice, didactice 

şi socioculturale a posibilităţilor oferite 

de tehnologiile informaţionale moderne; 

 coordonarea activităţii facultăţilor şi a 

bibliotecii; 

 consolidarea şi sporirea eficienţei 

utilizării mijloacelor alocate pentru 

crearea resurselor şi tehnologiilor 

informaţionale; 

 susţinerea producătorului din ASEM de 

resurse şi tehnologii informaţionale; 

 oferirea facilităţilor de procesare a 

informaţiei în sprijinul procesului de 

învăţare-predare. 

 

 

 


