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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 (2017-2020). 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. 

 

În anul 2019 Biblioteca Ştiinţifică ASEM a fost prezentă la diverse manifestări şi a adus 

contribuţii la promovarea imaginii instituţiei noastre.  

 

Reperele profesionale ale anului 2019 au vizat următoarele: Tema anului pentru biblioteci pe 

plan internaţional, declarat de către IFLA-UNESCO: „Biblioteci: Dialogul schimbării”. Tema 

generică a anului în Republica Moldova: Anul promovării imaginii bibliotecii în comunitate; 

Anul familiei în Republica Moldova; Anul promovării și implicării în realizarea Agendei ONU 

2030; declarate de Biblioteca Naţională a Republicii Moldova în cadrul Conferinţei Naţionale a 

managerilor de biblioteci, 5 decembrie 2018.  

 

În anul 2019 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 272129 unităţi 

de depozitare (54474 titluri). Au fost procurate şi puse la dispoziţia utilizatorilor peste 1861 

volume (551 titluri). Valoarea totală a achizițiilor constituie 462308 lei, dintre care 247484 

(53%) au fost alocaţi din bugetul ASEM. Informarea utilizatorilor prin periodice şi seriale s-a 

realizat asigurându-se 41 de abonamente în valoare de 83779,5 lei la principalele publicaţii 

locale, româneşti şi ruseşti. 

 

În anul 2019 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, Sage Research Methods, Wiley Online Library, Web of Science.  

 

Cheltuielile pentru achiziţii de documente per utilizator constituie 67 lei (dintre care din bugetul 

ASEM – 36 lei). 

 

Pe parcursul anului, biblioteca şi-a completat fondurile prin donaţii şi proiecte cu 784 volume în 

valoare de 214824 lei. Au fost primite 63 de publicații prin intermediul schimbului internaţional 

de la diverse universităţi de peste hotare. Totodată au fost transmise partenerilor 20 volume de 

publicaţii și 72 exemplare de 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 385 locuri. De serviciile Bibliotecii în anul 

2019 au beneficiat 6882 utilizatori. Aceştia au frecventat sălile noastre de 68299 ori, au realizat 

29929 vizite virtuale şi au consultat 88814 de publicaţii; 120 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.   

 

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 2019 bibliotecarii au realizat clasificarea CZU a 

articolelor pentru revista „Economica”, culegerile de articole științifice; pentru teze de doctorat și 



masterat (1500 unități). Au fost realizate un şir de acţiuni de instruire a cadrelor didactice de la 5 

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

 

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

la ASEM Ciclul, II, Masterat și la acreditarea Revistei Economica. 

 

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 65 liste 

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

eficienţei informării profesorilor şi studenţilor au fost organizate 19 expoziţii de achiziții noi, 221 

expoziţii tematice, 4 expoziţii virtuale, 2 expoziţii de fotografii, 3 expoziţii de pictură, 27 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 2019 

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”. Biblioteca a 

găzduit 25 de activități publice.  

 

Pentru utilizatorii Bibliotecii au fost organizate acţiuni de informare privind noile produse 

informaţionale Web of Science (cunoscut anterior ISI), care este susținut în prezent de compania 

Clarivate Analytics (anterior, afacerea Thomson Reuters) și la bazele de date Cambridge E-

Journals, SAGE Research Methods.  

 

Centrul Multimedia a ASEM, pe parcursul anului 2019 a organizat: Prezentarea bazelor de date 

şi resurselor electronice (4 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. Centrul Multimedia oferă permanent 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 (20 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 – 10.  

 

Biblioteca permanent plasează articolele din Revista Economica în bazele de date internaționale 

DOAJ și Open Academic Journals Index. 

 

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. 

 
 
Biblioteca Ştiinţifică a ASEM este integrată în 4 proiecte internaţionale: 

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

Academiei de Studii Economice din Moldova, 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. În anul 2007 a fost încheiat 

Memorandum între Banca Mondială şi Biblioteca Ştiinţifică ASEM pentru fondarea unui Centru 

de Informare Publică. În cadrul programului „Biblioteci depozitare şi regionale” Banca Mondială 

colaborează cu Biblioteca Științifică a ASEM, care este un partener activ în organizarea 

colecţiilor de publicaţii ale Băncii, în diseminarea informaţiilor despre aceste publicaţii şi în 

promovarea accesului pentru diferite grupuri de utilizatori şi asigură accesul la biblioteca 

electronică a Băncii Mondiale http://elibrary.worldbank.org și Repozitoriul Open 

Knowledge https://openknowledge.worldbank.org/.  

 

2. Centrul de Informare al Uniunii Europene. 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 ASEM. La 12 mai 2011 a fost inaugurat Centrul de 

Informare al Uniunii Europene. Biroul de Publicaţii al Uniunii Europene livrează cărți tipărite 

http://elibrary.worldbank.org/
https://openknowledge.worldbank.org/


Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM şi asigură accesul la biblioteca electronică a 

UE: http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EUBookshop-Site. 

 

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 2019 a 

fost asigurat accesul la baza de date SAGE Research Methods și Cambridge Journals Online. 

 

4. Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”. Numărul 

proiectului: CPEA-2015/10014. Termenul proiectului: 03/2016-10/2019, finanţat de Centrul 

Norvegian pentru Cooperare Internațională în Educație, dezvoltat în parteneriat între Academia 

de Studii Economice din Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia, Universitatea 

Transilvania din Braşov, România şi 18 biblioteci universitare din Moldova. Acest proiect 

încercă să amplifice rolul în schimbare al bibliotecilor universitare în era informației digitale. 

 
Direcţia inovaţională - 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, doctoranzi în comunitatea ştiinţifică mondială. Revista Economica este înregistrată în 

Open Academic Journals Index (OAJI): http://oaji.net  din 10 noiembrie 2014 și în Directory of 

Open Access Journals (DOAJ) https://doaj.org/ din 19 februarie 2016. În perioada anului 2019 au 

fost introduse în aceste baze de date 125 articole. Revista Economica este înregistrată în 

Electronic Journals Library http://rzblx1.uni-regensburg.de și Global  Impact 

Factor http://globalimpactfactor.com/economica/. 

 

Crearea repozitoriilor instituționale pentru studiu și cercetare în universitățile din Moldova este 

realizat prin implementarea soft-ului DSpace. IREK – AESM (Institutional Repository of 

http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EUBookshop-Site
http://oaji.net/
https://doaj.org/
http://rzblx1.uni-regensburg.de/
http://globalimpactfactor.com/economica/


Economic Knowledge) este depozitul digital disponibil pe pagina 

bibliotecii http://irek.ase.md/xmlui/. Acesta este structurat în 10 colecţii, inclusiv şi şcoala 

doctorală, care include publicaţii ştiinţifice ale cercetătorilor de la ASEM. 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” 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 523 de 

publicaţii. Repozitoriul instituţional ASEM este înregistrat în Directoriul OpenDOAR și 

Registrul ROAR. 

 

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 și asigură acces de la toate calculatoarele disponibile 

la Instrumentul Bibliometric Național (IBN) https://ibn.idsi.md/, realizat de Institutul de 

Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI), reprezentând o bază de date care conține 113 

titluri de reviste ştiinţifice din sfera ştiinţei şi inovării din Republica Moldova. 51 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 2019 au fost realizate activităţi de cercetare şi asistenţa de specialitate cu următoare 

tematică: 

http://irek.ase.md/xmlui/
http://www.opendoar.org/
http://roar.eprints.org/
http://primo.libuniv.md/
https://ibn.idsi.md/


• 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. 

 

Menţiuni 2019:  

 

1. Diplomă de gratitudine în semn de profundă apreciere şi recunoştinţă pentru contribuţia 

majoră adusă la realizarea Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor 

universitare din Moldova”. Chişinău, 25 iunie 2019 (toți angajații). 

 

2. Diplomă pentru conlucrare și parteneriat în scopul realizării dezideratelor comune 

privind educarea dragostei față de carte și lectură, informarea și dezvoltarea 

personalității generației în creștere, pentru sprijinul esențial în realizarea programelor 

de lectură și a proiectelor Bibliotecii Municipale „B.P.Hasdeu”. Chișinău, 2019 – 

MELIHOV Valentina. 

 

3. Diplomă pentru participare și implicare activă la manifestările culturale realizate de 

Biblioteca Hristo Botev. Chișinău, 2019 – NAMAȘCO Ala. 

 

4. Diplomă pentru participare la lansarea cărții „Minunea așteptării”, autor - Zina Izbaș. 

Chișinău, 2019. MELIHOV Valentina, NAMAȘCO Ala. 

 

Participări la concursuri 2019:  

 

Concursul Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova „Cel mai bun blog, site”. Diploma 

de excelență pentru Blogul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din 

Republica Moldova” (https://newinformationservices.wordpress.com/) și Blogul Programului 

EIFL-OA (https://eifloamoldova.wordpress.com/).   

  

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


Relaţiile ştiinţifice internaţionale, inclusiv 

DATE 

privind vizitele savanţilor şi specialiştilor de peste hotare în anul 2019 

 

Nr. 
d/o 

Numele, prenumele, 
gradul şi titlul 

ştiinţific, 
ale savantului 

Ţara şi denumirea 
organizaţiei în care 
activează savantul 

Scopul vizitei. Descrierea succintă 
a activităţilor (realizarea 

proiectelor  comune,  stagiu, 
participări la manifestări 

ştiinţifice) 

Termenul vizitei 

1. 
 
 
 

2. 

LANDØY, Ane, Phd 
 
 
 
REPANOVICI, 
Angela, prof. dr. ing., 
dr. marketing 

Norvegia, 
Universitatea din 
Bergen  
 
România, 
Universitatea 
Transilvania din 
Braşov 
 

Conferința de finalizare a 
Proiectului „Modernizarea 
serviciilor bibliotecilor universitare 
din Moldova” 

25 iunie 2019 

3. PARAMONOV, 
Sergey, PhD 
Senior Account 
Manager Russia and 
CIS 

Wiley, Hoboken, 
New Jersey, Statele 
Unite 
 
 
 

Seminarul „Utilizarea Wiley Online 
Library” 
 

20 mai 2019 

 

DATE  
privind deplasările şi stagiile cercetătorilor organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării peste hotare  

în anul 2019 
 

Nr. 
d/o 

Numele, 
prenumele, gradul 
şi titlul ştiinţific, 

Anul naşterii 

Ţara, denumirea 
organizaţiei 

vizitate 

Scopul vizitei. Descrierea succintă a 
activităţilor (realizarea proiectelor  

comune,  stagiu, participări la 
manifestări ştiinţifice) 

 

Termenul 
deplasării 

1. 
 
 

2. 
 
 

GHINCULOV 
Silvia doctor în 
economie  
 
CHERADI Natalia  
doctor în 
comunicare 

Florența, Italia,  
European 
University Institute 

QQML2019. 11th Qualitative and 
Quantitative Methods in Libraries 
International Conference  

28-31 mai 2019 

3. GUDIMA Ana Kiev, Ukraina, 
URAN  

Workshopul ”EaP Connect's 
OpenAire Training” în cadrul 
proiectului EaP Connect (Eastern 
Partnership Connect) 
 

4-6 iunie 2019 

4. GHINCULOV 
Silvia doctor în 
economie 

Bishkek, 
Kyrgyzstan, EIFL 
 

2019 EIFL General Assembly (GA) 
EIFL 

8-10 august 
2019 

5. 
 
 

6. 

GHINCULOV 
Silvia doctor în 
economie  
 
CHERADI Natalia  
doctor în 
comunicare 

Atena, Grecia, 
IFLA 

IFLA WLIC 2019 – Libraries: 
dialogue for change 

26-27 august 
2019 

7. GHINCULOV București, România Conferința Națională a Asociației 4-6 septembrie 



 
 

8. 

Silvia doctor în 
economie  
 
CHERADI Natalia  
doctor în 
comunicare 

Bibliotecarilor din România (ABR) - 
ediția a XXX-a „30 de ani de evoluție 
în bibliotecile românești” 

2019 

 

Manifestări de popularizare a științei și alte tipuri de manifestări de informare 2019 

 Denumirea activităţii Numărul  
de participanţi 

1.  Seminar de instruire „Noi informăm și votăm corect”, organizată de Centrul de 
Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lângă Comisia Electorală Centrală, 
Biblioteca Ştiințifică a ASEM, Chișinău, Republica Moldova, 14 februarie 2019 
 

40 

2.  Gala Premiilor Uniunii Internaţionale a Oamenilor de Creaţie, ediţia a II-a. Moderator 
- Renata Verejanu, Biblioteca Ştiințifică a ASEM, Chișinău, Republica Moldova, 4 
martie 2019 
 

88 

3.  Trainingul de instruire „Utilizarea SAGE Research Methods – platformă de căutare 
online”, susținut de compania SAGE Publications, facilitator – Chloe TURNER, 
Library Trainer SAGE Publishing, Biblioteca Ştiințifică a ASEM, Chișinău, Republica 
Moldova, 5 martie 2019 
 

45 

4.  Lecția publică Postul Mare: mituri şi realităţi, prezentată de Octavian Moşin, 
Biblioteca Ştiințifică a ASEM, Chișinău, Republica Moldova, 14 martie 2019 
 

29 

5.  Expoziția de postere cu genericul „Dimensions francophones/ Dimensiuni 
francofone”, dedicată Săptămânii Internaţionale a Francofoniei, Biblioteca Ştiințifică a 
ASEM, Chișinău, Republica Moldova, 20 martie 2019 
 

32 

6.  Lansarea cărții IZBAȘ, Zina Minunea așteptării (Ziua mondială a poeziei), Biblioteca 
Ştiințifică a ASEM, Chișinău, Republica Moldova, 21 martie 2019 
 

86 

7.  Manifestarea culturală „Kaléidoscope francophone”, Biblioteca Ştiințifică a ASEM, 
Chișinău, Republica Moldova, 25 martie 2019 
 

50 

8.  Masa rotundă „Bon livre – bon compagnon” (,,Cartea este cel mai bun prieten”), 
Biblioteca Ştiințifică a ASEM, Chișinău, Republica Moldova, 25 martie 2019 
 

28 

9.  Săptămâna Bibliotecii CNC al ASEM (medalion literar muzical, concurs de desene), 
Biblioteca Ştiințifică a ASEM, Chișinău, Republica Moldova,  1-5 aprilie 2019 
 

300 

10.  Lansarea cărții  „Mănăstirile Vechi din Republicii Moldova”, autor Alexei Mereuţă, 
Biblioteca Ştiințifică a ASEM, Chișinău, Republica Moldova,  3 aprilie 2019 
 

45 

11.  Campania „BiblioASEMia: parteneriate, proiecte, colaborare”, ed. a V-a, dedicată 
Zilei Mondiale a Cărţii şi Dreptului de Autor şi Zilei Bibliotecarului, Biblioteca 
Ştiințifică a ASEM, Chișinău, Republica Moldova, 23 aprilie 2019 
 

56 
 

12.  Atelierul „Procesul de digitizare a publicațiilor: aplicație practică”, Biblioteca 
Ştiințifică a ASEM, Chișinău, Republica Moldova, 2-3 mai 2019 
 

22 

13.  Procesul de restaurare a publicațiilor: aplicație practică, Biblioteca Ştiințifică a 
ASEM, Chișinău, Republica Moldova, 7-8 mai 2019 
 

19 



14.  Manifestarea culturală „L’Europe a la Une!”, dedicată Zilei Europei – 9 mai şi 
aniversărilor de 10 ani de la lansarea Parteneriatului Estic, 5 ani de la semnarea 
Acordului de Asociere între Republica Moldova şi UE şi 5 ani de la intrarea în vigoare 
a Regimului Liberalizat de Vize cu UE, Biblioteca Ştiințifică a ASEM, Chișinău, 
Republica Moldova,  15 mai 2019 
 

8 

15.  Seminar „Practici de implementare a managementului calității”, Biblioteca Ştiințifică 
a ASEM, Chișinău, Republica Moldova, 17 mai 2019 
 

22 

16.  Seminarul „Utilizarea Wiley Online Library”, Biblioteca Științifică a ASEM, 
Consorțiul REM și Asociația RENAM, Chișinău, Republica Moldova, 20 mai 2019 
 

51 

17.  Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor 
universitare din Moldova”, Biblioteca Ştiințifică a ASEM, Chișinău, Republica 
Moldova,  25 iunie 2019 
 

60 

18.  Lansarea Campaniei naționale de informare „UE-Moldova: Împreună mai 
puternici. Creăm noi oportunități pentru tineri” – parte a campaniei regionale cu 
același generic, desfășurată de Proiectul EU4Youth din cadrul Programului EU 
Neighbours East concomitent în toate țările Parteneriatului Estic 
Eveniment de amploare „EU - talks” Event: Education opportunities funded by 
EU in Moldova – Benefits and Challenges”, organizat de către Delegația Uniunii 
Europene în RM, Ministerul Educației, Culturi și Cercetării în parteneriat cu 
Biblioteca Ştiințifică a ASEM, Chișinău, Republica Moldova, 19 septembrie 2019  
 

250 

19.  Săptămâna de informare BIBLIOFRESH – 2019, ed. a II-a, Biblioteca Ştiințifică a 
ASEM, Chișinău, Republica Moldova, 25 septembrie – 10 octombrie, 2019 
 

386 

20.  Masă rotundă cu genericul ,,Limbile - comoara Europei”, dedicată Zilei Europene a 
Limbilor, Biblioteca Ştiințifică a ASEM, Chișinău, Republica Moldova, 26 septembrie 
2019 
 

21 

21.  Lansarea cărţilor profesorului ASEM Alic Bîrcă, prof. univ., dr. hab.:  
1. BÎRCĂ, Alic, ILCIUC, Cătălina. Managementul motivațional în cadrul 
organizațiilor. Iași: Tipo Moldova, 2019. 258 p. ISBN 978-606-42-0411-0. 
2. BÎRCĂ, Alic. Managementul recompenselor, ed. a II. Iași: TEHNOPRESS, 2019. 
362 p. ISBN 978-606-687-383-3. 
3. BÎRCĂ, Alic. Managementul resurselor umane în sectorul public. Iași: Tipo 
Moldova, 2019. 258 p. ISBN 978-606-42-0412-7, Biblioteca Ştiințifică a ASEM, 
Chișinău, Republica Moldova, 27 septembrie 2019 
 

53 

22.  Medalion literar artistic „Doga – compozitorul sufletelor românești”, dedicat Zilei 
Internaționale a Muzicii și lansarea cărţii TUREA, Larisa. ABCDoga, un destin în Do 
Major. [Chișinău]: Prut Internațional, 2017. 272 p. ISBN 978-9975-54-402-3, 
Biblioteca Ştiințifică a ASEM, Chișinău, Republica Moldova, 1 octombrie 2019 
 

120 

23.  Masa rotundă „Accesul Deschis – un mediu de cercetare echitabil”, organizată în cadrul 
Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis, Consorțiul REM Departamentul 
Comunicare şi Teoria Informării al Facultății Jurnalism şi Știinţe ale Comunicării USM, 
Biblioteca Științifică a ASEM, Chișinău, Republica Moldova, 25 octombrie 2019 
 

65 



24.  Campania „Deschis pentru cine? Echitate în Cunoștințe Deschise” în cadrul 
Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis 

- Inaugurarea Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis 
- Ziua bazelor de date științifice. Promovarea produselor informaționale 

Cambridge Journals Online și SAGE Research Methods abonate în cadrul 
Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din 
Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în 
domeniul învăţământului superior 

- Ziua Revistelor ASEM în Acces Deschis: Economica, Eastern European 
Journal of Regional Studies și Center for Studies in European Integration 
Working Papers Series 

- Dezbatere cu studenții Colegiului Național de Comerț al ASEM „Accesul 
Deschis: oportunitate sau obligativitate?” 

- Prezentarea filmului „What is Open Access?”  
- Joc interactiv online în aplicația Kahoot „Ce cunoști despre Accesul 

Deschis?” 
- Workshop „Înregistrarea articolelor în Repozitoriul Instituţional IREK – 

AESM”  
Biblioteca Științifică a ASEM, Chișinău, Republica Moldova, 21-27 octombrie 2019 
 

215 

25.  Lecție publică cu nutriționista Maria-Victoria Racu „Cum alegem sănătate de pe 
raft”, dedicată Zilei europene a gătitului și a alimentației sănătoase, Biblioteca 
Științifică a ASEM, Chișinău, Republica Moldova, 7 noiembrie 2019 
 

105 

26.  Lansarea cărții „Procedura insolvenței: principii, actori, atribuții” de dr. Elena Dobre, 
prof. univ. la Universitatea „OVIDIUS” din Constanța, România, Biblioteca Științifică 
a ASEM, Chișinău, Republica Moldova, 25 noiembrie 2019 
 

35 

27.  Masa rotundă„Probleme ale Științei Deschise în Republica Moldova”, Institutul de 
Dezvoltare a Societății Informaționale în parteneriat cu Academia de Studii 
Economice a Moldovei, RENAM și Consorțiul REM, Chișinău, Republica Moldova, 
12 decembrie 2019. 
 

68 

 
Promovarea ştiinţei, realizărilor şi a cunoştinţelor ştiinţifice 
Formele de promovare: 
 
1 Activităţi publice 27 
2 Expoziţii informative 19 
3 Expoziţii tematice 221 
4 Expoziţii virtuale 4 
5 Lansări de carte 6 
6 Materiale promoţionale 15 
7 Zile de Informare 5 

 
Statistica utilizării bazelor de date științifice în anul 2019 (la 29.11.2019) 

Denumirea BD Sesiuni Căutări Full Text 
(descărcări) 

Abstracte 

EBSCO Publishing 8769 21423 932 762 

Cambridge E-Journals 9126 14167 843 504 

Sage Research Methods 5104 7260 475 208 

Wiley Online Library 791 944 278 83 



 

 
Rezultatele principale ale cercetărilor ştiinţifice, inclusiv 

Monografii în ediţii internaţionale  

Monografii în alte ediţii din străinătate  

Articole în  reviste editate în străinătate 1 

Monografii editate în ţară 1 

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în reviste naţionale, categoria B  

Articole în reviste naţionale, categoria C  

Articole în reviste naţionale  

Articole în culegeri 8 

Articole de popularizare a ştiinţei  5 

Participarea la foruri ştiinţifice 10 

 

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://eifloamoldov

a.wordpress.com prelucrarea publicaţiilor editurii ASEM pentru integrarea lor în Biblioteca 

digitală ASEM (20 titluri; 1 CD); 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 125 articole 

din revista „Economica” în Open Academic Journals Index (OAJI) și Directory of Open Access 

Journals (DOAJ). 

 

Numărul total de publicaţii – 15, inclusiv: culegere de articole – 1; articole de popularizare – 5; 

contribuţii din monografii şi culegeri – 8; articole din reviste editate în străinătate – 1. 

 
Publicaţii şi articole de popularizare a ştiinţei: 

 

1. AMORŢITU, Angela, CRIVOBLOŢCAIA Elvira. Campania de informare 

BIBLIOFRESH – 2019, ediția a II-a. In: Curierul Economic, nr. 7-8 (308-309), 

octombrie 2019, p.4. 

 

http://www.lib.ase.md/
https://newinformationservices.wordpress.com/
https://eifloamoldova.wordpress.com/
https://eifloamoldova.wordpress.com/


2. AMORŢITU, Angela, CRIVOBLOŢCAIA Elvira. O întâlnire de suflet cu Maestrul 

DOGA. Curierul Economic, nr. 7-8 (308-309), octombrie 2019, p.4. 

 

3. CEBOTARI, Aurelia. Dragostea este o prietenie care cântă. In: Curierul Economic, nr. 3-

4 (304-305), martie 2019, p. 14.  

 

4. CHERADI, Natalia. Silvia Ghinculov, 1954. In: Calendar Naţional, 2019. Chișinău, 

2019, p. 162-164. ISSN 1857-1549. 

 

5. NAMAŞCO, Ala. Săptămâna Bibliotecii CNC al ASEM. In: Curierul Economic, nr. 5-6, 

2019, p. 14. 

 
LISTA 

lucrărilor publicate în anul 2019 

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. 
 

culegeri de articole 
 

1. International Trends in Academic Library Development / editors: Ane Landoy, Silvia 

Ghinculov, Angela Repanovici; ed. board: Natalia Cheradi [et al.]; Min. of Education, 

Culture and Research, The Project "Modernization of Academic Library Services in 

Moldova". – Chişinău: Cartdidact, 2019. – 180 p. ISBN 978-9975-3354-5-4.  
 

contribuţii din monografii şi culegeri 
 

2. CHERADI Natalia, NICUŢĂ Ina, RAILEAN Elena, GUDIMA Ana. Analysis of the 

degree of informing of the users of the University library concerning the Institutional 

repository. In: International Trends in Academic Library Development. Chişinău: 

Cartdidact, 2019, p. 89-97. ISBN 978-9975-3354-5-4. DOI: 10.5281/zenodo.3524992. 
 

3. CHERADI, Natalia, LANDOY, Ane, GHINCULOV, Silvia, REPANOVICI, Angela. 

Identifying the factors that stimulate information consumption through the university 

library [online]. In: The IFLA Library is IFLA’s institutional repository. Paper presented 



at: IFLA WLIC 2019 – Athens, Greece – Libraries: dialogue for change in Session 113c, 

26-27 August 2019 – IFLA Poster Session. Disponibil: http://library.ifla.org/2760/. 

 

4. CHERADI, Natalia. Îmbunătățirea activității bibliotecarilor de referințe în mediul digital. 

In: Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin 

Cercetare şi Inovare”, 7-8 noiembrie 2019. Rezumatele comunicărilor. Științe sociale. 

Vol. 2. Chişinău: CEP USM, 2019, p.22-26. ISBN 978-9975-149-51-84. 
 

5. HABAŞESCU, Silvia, IAROVAIA, Alla, STUDZINSCHI, Svetlana. Information literacy 

is at the top of the agenda: from the experience of the Scientific Library of the Academy 

of Economic Studies of Moldova. In: International Trends in Academic Library 

Development. Chişinău: Cartdidact, 2019, p. 165-170. ISBN 978-9975-3354-5-4. DOI: 

10.5281/zenodo.3524992. 
 

6. LANDOY, Ane, GHINCULOV, Silvia, REPANOVICI, Angela, CHERADI, Natalia. 

Using Quantitative Sociological Methods for Functional Analysis of Academic Libraries. 

In: Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 215-225, feb. 

2019. ISSN 2241-1925. 
 

7. RAILEAN, Еlena. International project as an innovative form of activity of a modern 

library. In: International Trends in Academic Library Development. Chişinău: Cartdidact, 

2019, p. 111-119. ISBN 978-9975-3354-5-4. DOI: 10.5281/zenodo.3524992. 
 

8. REPANOVICI, Angela, LANDØY, Ane, CHERADI, Natalia. Academic Writing Centers 

Improving Students Skills. In: Improving the Academic Writing Experience in Higher 

Education. Sanches, Tatiana et al. Chapter 2. 2019: Nova Science Publishers. 240 p. 

ISBN: 978-1-53615-671-3. 
 

9. SUVAC, Natalia, PROCA, Aliona. Communication as a means of relationship within 

university libraries. In: International Trends in Academic Library Development. 

Chişinău: Cartdidact, 2019, p. 171-178. ISBN 978-9975-3354-5-4. DOI: 

10.5281/zenodo.3524992. 
 

articole din alte reviste editate în străinătate 
 

10. КИРИЯК, Лилия, РАЙЛЯН, Елена. Бенчмаркинг и маркетинг территорий. In: 

Молодой ученый, nr. 49, декабрь 2018, с. 350-353. ISSN 2072-0297. 

 

 

http://library.ifla.org/2760/


 

 

Participarea la congrese, simpozioane, seminare ştiinţifice, mese rotunde 
a colaboratorilor ASEM în anul 2019 

 

Nr. d/o Titlul comunicării 
prezentate 

Tema congresului, 
simpozionului, 

conferinţei, 
seminarului, mesei 

rotunde 

Instituţia-
organizatoare, oraşul, 
ţara. Data desfăşurării 

Autorii 
comunicărilor 

(numele, 
prenumele) 

1.  

Instrumente TIC pentru 
cercetare, asigurarea 
evaluării calității și 
vizualizarea conținutului 
științific digital din 
Republica Moldova 
 

Workshop în cadrul 
Proiectului MINERVA 

Academia de Studii 
Economice a Moldovei, 
Chișinău, R. Moldova, 6 
martie 2019 

CHERADI Natalia, 
GUDIMA Ana 

2.  

Utilizarea Catalogului 
partajat al bibliotecilor 
universitare din Republica 
Moldova 

Workshop-ul 
„Promovarea resurselor 
tradiționale și 
electronice” 

 

Biblioteca Ştiințifică a 
ASEM, Chişinău,  
R. Moldova. 
10 aprilie 2019 

 

SUVAC Natalia 
 

3.  

Publicațiile și colecțiile 
electronice. Baze de date ca 
sursă de informare 

Workshop-ul 
„Promovarea resurselor 
tradiționale și 
electronice” 
 

Biblioteca Ştiințifică a 
ASEM, Chişinău,  
R. Moldova.  
10 aprilie 2019 

DRAGOMAN 
Liliana, 
CERVONEAȘCII 
Ana 

4.  

A Three-phased 
Investigation in “Reference 
Librarians” in Academic 
Libraries in Republic of 
Moldova 

QQML2019. 11th 
Qualitative and 
Quantitative Methods 
in Libraries 
International 
Conference 
 

European University 
Institute, Florența, Italia, 
28-31 mai 2019 

LANDØY Ane, 
CHERADI Natalia, 
REPANOVICI 
Angela, 
GHINCULOV 
Silvia 

5.  

Dezvoltarea durabilă a 
serviciilor informaţionale 
pentru mediul academic 
 

Conferința de finalizare 
a Proiectului 
„Modernizarea 
serviciilor bibliotecilor 
universitare din 
Moldova”  
 

Academia de Studii 
Economice a Moldovei, 
Chișinău, R. Moldova, 
25 iunie 2019 
 

GHINCULOV 
Silvia 

6.  
REM – Electronic 
Resources for Moldova 

2019 EIFL General 
Assembly (GA) 

EIFL, Bishkek, 
Kyrgyzstan, 8-10 august 
2019 

GHINCULOV 
Silvia 

7.  

Identifying the factors that 
stimulate information 
consumption through the 
university library 

IFLA WLIC 2019 – 
Libraries: dialogue for 
change in Session 113c 

IFLA, Atena, Grecia, 
26-27 august 2019 

CHERADI Natalia, 
LANDOY Ane, 
GHINCULOV 
Silvia, 
REPANOVICI 
Angela 

8.  

Resurse informaționale 
utile pentru implementarea 
Accesului Deschis 

Masa rotundă  „Accesul 
Deschis – un mediu de 
cercetare echitabil” 

Consorțiul REM 
Departamentul 
Comunicare şi Teoria 
Informării al Facultății 
Jurnalism şi Știinţe ale 
Comunicării USM 
Biblioteca Științifică a 
ASEM, Chișinău, R. 
Moldova.  

CHERADI Natalia 



25 octombrie 2019 
 
 
 

9.  

Consorțiul REM: oferta 
resurselor informaționale 
pentru anul 2020 

Masa rotundă „Accesul 
Deschis” – un mediu de 
cercetare echitabil 

Consorțiul REM 
Departamentul 
Comunicare şi Teoria 
Informării al Facultății 
Jurnalism şi Știinţe ale 
Comunicării USM 
Biblioteca Științifică a 
ASEM, Chișinău, R. 
Moldova.  
25 octombrie 2019 
 

RAILEAN Elena 

10.  

Îmbunătățirea activității 
bibliotecarilor de referințe 
în mediul digital 

Conferinţa ştiinţifică 
naţională cu participare 
internaţională 
„Integrare prin 
Cercetare şi Inovare” 
 

Universitatea de Stat din 
Moldova, Chișinău, R. 
Moldova, 7-8 noiembrie 
2019 

CHERADI Natalia 

 
Participarea la congrese, simpozioane, seminare ştiinţifice, mese rotunde 

a colaboratorilor ASEM în anul 2019 (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.  Seminar de instruire „Noi informăm și votăm 

corect”, organizată de Centrul de Instruire 
Continuă în Domeniul Electoral pe lângă 
Comisia Electorală Centrală 

Centrul de Instruire 
Continuă în Domeniul 
Electoral, BȘ a ASEM, 
Chişinău, Republica 
Moldova. 
14 februarie 2019 

SUVAC Natalia 
DRAGOMAN Liliana 
AMORȚITU Angela 
CEBOTARI Aurelia 
CERVONEAȘCII Ana 
COSIMOV Aurelia 
CRIVOBLOȚCAIA 
Elvira 
MIRON Tatiana 
MÎNDRESCU Ludmila 
TUDOREANU Liliana 
VÎRLAN Lidia 
NICUȚĂ Ina 
PANCRATOV Elena 
MELIHOV Valentina 
JEINOVA Larisa 
CAPCELEA Ecaterina  

2.  Cursuri de specializare de scurtă durată în 
volum de 75 de ore Bazele Biblioteconomiei şi 
Ştiinţelor Informării. 

Universitatea de Stat din 
Moldova, Departamentul 
Formare continuă, 
Chișinău, R. Moldova.  
11.02.19-18.02.19 

NAMAȘCO Ala  
 

3.  Masa rotundă „Reconsiderarea evaluării în 
învăţământul superior economic din 
perspectiva învăţământului formativ centrat pe 
studenţi” 
 

ASEM, Chişinău, 
Republica Moldova.  
21 februarie 2019 

 

AMORȚITU Angela 
 

4.  Trainingul de instruire „Utilizarea SAGE 
Research Methods – platformă de căutare 
online” 

Compania SAGE 
Publications, BȘ a 
ASEM, Chişinău, 
Republica Moldova.  
5 martie 2019 

SUVAC Natalia 
DRAGOMAN Liliana 
AMORȚITU Angela 
CRIVOBLOȚCAIA 
Elvira 



 MÎNDRESCU Ludmila 
GUDIMA Ana 
PANCRATOV Elena 
 

5.  Masa rotundă „Aspectele dreptului de autor și 
a drepturilor conexe în digitizarea 
patrimoniului științific instituțional. 
Constituirea bibliotecii digitale” 

Biblioteca Republicană 
Tehnico-Științifică a 
Institutului Național de 
Cercetări Economice, 
Chişinău, Republica 
Moldova. 26 martie 2019 

GUDIMA Ana 

6.  Simpozionul ANUL BIBLIOLOGIC- 2018, 
ediţia a 28-a cu genericul „Anul reașezării 
activității bibliotecare în conformitate cu noul 
cadru legal, strategic și de reglementare” 
 

Biblioteca Națională a 
Republicii Moldova, 
Chișinău, R. Moldova. 
27 martie 2019 

CHERADI Natalia 
NICUȚĂ Ina 

7.  Seminarul practico-științific „Politica de 
comunicare în marketing în era digitală: 
Tendințe, Provocări, Oportunități”   
  

ASEM, Chișinău, 
Republica Moldova. 
29 martie 2019 

RAILEAN Elena  

8.  Cursuri de specializare de scurtă durată (40 
ore) „Tendinţe actuale în activitatea 
bibliotecilor din Republica Moldova” 
  
 

Universitatea de Stat din 
Moldova, Departamentul 
Formare continuă, 
Chișinău , R. Moldova.  
02.04.2019 -16.04.2019 

IAROVAIA Alla 
STUDZINSCHI Svetlana 
IPATI Galina  
PROCA Aliona 
NICUȚĂ Ina 
SUVAC Natalia 
DRAGOMAN Liliana 
CERVONEAȘCII Ana 
COSIMOV Aurelia 
CRIVOBLOȚCAIA 
Elvira 
MIRON Tatiana 
MÎNDRESCU Ludmila 
TUDOREANU Liliana 
VÎRLAN Lidia 
PANCRATOV Elena 
MELIHOV Valentina 
JEINOVA Larisa 
CAPCELEA Ecaterina 
 

9.  Masa rotundă cu genericul „Consolidarea 
excelenței în cercetarea științifică financiar-
bancară” 

ASEM, Chișinău,  
R. Moldova. 
5 aprilie, 2019 

 

SUVAC Natalia 
DRAGOMAN Liliana 
CEBOTARI Aurelia 
 

10.  Atelierul „Procesul de digitizare a 
publicațiilor: aplicație practică” 
 

BŞ a ASEM, Chişinău, 
Republica Moldova.  
2-3 mai 2019 
 

Toți angajații 

11.  Seminarul „Practici de implementare a 
managementului calității” 
 

BŞ a ASEM, Chişinău, 
Republica Moldova.  
17 mai 2019 
 

Toți angajații 

12.  Seminarul „Utilizarea Wiley Online Library”  Biblioteca Științifică a 
ASEM, Consorțiul REM 
și Asociația RENAM, 
Chişinău, Republica 
Moldova.  
20 mai 2019 

SUVAC Natalia 
DRAGOMAN Liliana 
AMORȚITU Angela 
COSIMOV Aurelia 
CRIVOBLOȚCAIA 
Elvira 
MIRON Tatiana 
MÎNDRESCU Ludmila 
TUDOREANU Liliana 
PANCEV Oxana 
GUDIMA Ana 



PANCRATOV Elena 
NAMAŞCO Ala 
JEINOVA Larisa 
CAPCELEA Ecaterina 

13.  Conferința de finalizare a Proiectului 
„Modernizarea serviciilor bibliotecilor 
universitare din Moldova” 
 

Biblioteca Științifică a 
ASEM, Chişinău, 
Republica Moldova. 25 
iunie 2019 

 

 
Toți angajații 

14.  Conferinţa internaţională „Lectura ca bază 
pentru cultură, cunoaştere şi dezvoltare” 

Biblioteca Naţională a 
Republicii Moldova, 
Chișinău, R. Moldova/ 
25 septembrie 2019 

IPATI Galina  
TUDOREANU Liliana 

15.  International Conference „RENAM E-
Infrastructure Supporting Excellence in 
National Research and Education” 

RENAM, Chișinău, R. 
Moldova, 3 octombrie 
2019  
 

CHERADI Natalia 

16.  Atelier profesional „Dezvoltarea resurselor 
informaţionale ale bibliotecii : componenţa 
documentară , aspecte organizaţionale şi de 
conţinut” 

Biblioteca Naţională a 
Republicii Moldova, 
Chișinău, R. Moldova. 
15 octombrie 2019 

IPATI Galina 
CEBOTARI Aurelia 

17.  Conferința Științifică Internațională 
„Bibliotecile  academice în  contextul 
informațional  modern”  

Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie 
„N. Testemiţanu”, 
Chișinău, R. Moldova. 
17 octombrie 2019 
 

CHERADI Natalia 
RAILEAN Elena 
NICUȚĂ Ina 

18.  Conferinţa „Simposia Investigatio 
Bibliotheca”, cu participare internatională 

Departamentul 
Informațional al ULIM, 
Chișinău, R. Moldova.  
17 octombrie 2019 

IAROVAIA Alla 
STUDZINSCHI Svetlana 

19.  Совещание экспертов «Улучшение 
использования экономических 
инструментов управления водными 
ресурсами и водохозяйственными 
системами в Республике Молдова (РМ) и 
развитие местного потенциала в данной 
сфере» 
 

ASEM, Chişinău, 
Republica Moldova,  
24 octombrie 2019 

 

SUVAC Natalia 
DRAGOMAN Liliana 
TUDOREANU Liliana 
 

20.  Masa rotundă „Accesul Deschis – un mediu de 
cercetare echitabil”, organizată în cadrul 
Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis 
 

Consorțiul REM, 
Departamentul 
Comunicare şi Teoria 
Informării al Facultății 
Jurnalism şi Știinţe ale 
Comunicării USM, 
Biblioteca Științifică a 
ASEM. Chișinău, R. 
Moldova,  
25 octombrie 2019 
 

Toți angajații 

21.  Forumul managerilor din Sistemul Național de 
Biblioteci 

Biblioteca Națională a 
Republicii Moldova, 
Chișinău, R. Moldova. 
30 octombrie 2019 
 
 
 
 

CHERADI Natalia 
NICUȚĂ Ina 

22.  Conferința națională ABRM „Dezvoltare. 
Impact. Sustenabilitate  

ABRM, Biblioteca 
Națională a Republicii 
Moldova, Chișinău, R. 

GHINCULOV Silvia 
CHERADI Natalia 
NICUȚĂ Ina 



Moldova. 
14 noiembrie 2019 
 
 

AMORȚITU Angela 
DRAGOMAN Liliana 
 

23.  Atelierul profesional „Activitatea de informare 
bibliografică şi documentară în bibliotecă. 
Reinventarea activităţii”  

Biblioteca Naţională a 
Republicii Moldova, 
Chișinău, R. Moldova. 
3 decembrie 2019 
 

CHERADI Natalia 
HABAŞESCU Silvia 

24.  Masa rotundă„Probleme ale Științei Deschise 
în Republica Moldova” 
 

Institutul de Dezvoltare a 
Societății Informaționale 
în parteneriat cu 
Academia de Studii 
Economice a Moldovei, 
RENAM și Consorțiul 
REM, Chișinău, R. 
Moldova, 12 decembrie 
2019 
 

GHINCULOV Silvia 
CHERADI Natalia 
NICUȚĂ Ina 
GUDIMA Ana 
RAILEAN Elena 

25.  Atelierul de lucru: „E-Infrastructura de date 
științifice în sprijinul cercetării și creșterii 
impactului socio-economic al științei în 
Republica Moldova” 
 

Academia de Științe a 
Moldovei, Chișinău, R. 
Moldova. 
16 decembrie 2019 

CHERADI Natalia 
GUDIMA Ana 

26.  Trainingul „Integrarea centrelor 
biblioteconomice departamentale în sistemul 
de raportare 6c on-line”  

Biblioteca Națională a 
Republicii Moldova, 
Chișinău, R. Moldova. 
17 decembrie 2019 

NICUȚĂ Ina 
 

 
 

Activități de instruire a utilizatorilor (Cultura Informației, antiplagiat, traininguri privind 
utilizarea resurselor etc.). 
 
Nr.  
d/o Tema activității de instruire Numărul de participanți 

1.  Cultura informației a doctorandului (Baze de date științifice, Acces Deschis 
la informație științifică, Știința Dischisă, Ranking Webometrics, 
Instrumente bibliometrice, Crearea profilului cercetătorului în Google 
Academic și ORCID), 4-6 martie 2019 
 

15 

2.  Realizarea Cursului „Cultura informaţiei” pentru studenţii anului I 
 800 

3.  Cultura informației pentru elevii anului I a CNC  
 

420 

4.  Campania „Comunicarea şi utilizarea etică a informaţiei” (pentru studenţii 
a. III și masteranzi, anul II) 
 

1200 

5.  Campania „Gestiunea, utilizarea şi comunicarea eficientă a  informaţiei” 
(pentru cercetători) 
 

200 

6.  Atelier dedicat informării privind accesarea și utilizarea resurselor 
electronice pentru instruire şi cercetare disponibile în cadrul ASEM, pentru 
studenţi şi masteranzi, în colaborare cu Facultatea Finanțe 
 

12 
 

7.  Workshopul „Promovarea resurselor tradiționale și electronice a BȘ a 
ASEM” 
 

42 

8.  Lunar de informare despre resursele informaționale ale CID a Băncii 
Mondiale  și Uniunii Europene în BȘ a ASEM  
 

145 



9.  Lecție Facem cunoștința cu Biblioteca Științifică a ASEM 
 

138 

 
 

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/ 

 
24 000 reviste ştiinţifice full-text din diverse domenii 

Sage Research Methods 
http://methods.sagepub.com/  

Peste de 1000 de cărți, lucrări de referință, articole din 
toate domeniile științelor sociale, inclusiv cea mai mare 
colecție de metode calitative disponibile online de la 
orice editor științific  
 

Cambridge 
https://www.cambridge.org/core 
 

Colecție multidisciplinară de 390 de reviste 

Baza de date „Legislaţia Republicii Moldova”  
şi Practica Judiciară (off-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 (14021) 
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/ 
  

 
14596 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 

Fondul Monetar Internaţional (FMI) 
eLibrary  http://www.elibrary.imf.org/  
 

Acces direct la ediţii periodice, cărţi, studii (statistica, 
macroeconomie, globalizare, demografie  etc.)  

 
Publicaţiile editurii Edward 
Elgard  http://www.elgaronline.com/ 
 

5 reviste de management, drept şi peste 160 de 
materiale didactice 

 
Publicaţiile editurii Duke University Press 
 https://www.dukeupress.edu/ 
 

 
45 de reviste full-text ale editurii  Duke 

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

Royal Society este cea mai veche editură științifică din 
lume. Reviste ştiinţifice full-text din domeniile 
matematică, inginerie etc. 
 

OpenEdition 
http://www.openedition.org/ 

160 de reviste din științele umaniste și sociale. 
Aproximativ 80% din publicații sunt în limba franceză 

 
ASTM Compass Abstract   
https://www.astm.org/astm-portals.html 

 
ASTM Compass Abstract este o colecție de standarde 
și informații tehnice 

http://search.ebscohost.com/
http://methods.sagepub.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://www.elibrary.imf.org/
http://www.elgaronline.com/
https://www.dukeupress.edu/
https://royalsociety.org/journals/
http://www.openedition.org/
https://www.astm.org/astm-portals.html


Platforma Web of 
Science https://access.webofknowledge.com/  

Peste 20000 de reviste, 180000 conferinţe anuale, peste 
9000 de cărţi, 51 milioane de brevete, 2,6 milioane de 
seturi de date 

Wiley Online Library  
https://onlinelibrary.wiley.com/  

1400 de reviste, 18900 cărți online 

 
Biblioteca Ştiinţifică a ASEM   
Situaţie statistică în anul 2019 
 
Nr. Indice 

 
2019 

I. COLECŢII (total) 272129 
1 Titluri  54474 
   
2 Cărţi (ex.)                  245872 
2.1      Titluri 53424 
3 Periodice volume (reviste)                        21511 
3.1 Periodice (titluri) 849 
3.2 În limba română 188 
4 Ziare volume                             923 
4.1. Ziare (titluri)  41 
4.2        În limba română 25 
   
5 Manuscrise                            488 
6 Autoreferate 1851 
7 Documente audiovizuale 1468 
 Altele 16 
   
8 Ştiinţifică                                             84084 
9 Didactică                                   170277 
10 Alte tipuri de documente după conţinut 999 
11 Beletristică 16769 
   
12 În limba română                   167333 
13 În limba rusă                      83587 
14 În limbi străine                   21209 
   
15 Valoarea totală a colecţiei (lei) 11620037,16 
16 Fondul de schimb (ex.) 98 
17 Număr de metri liniari de raft 5442 

 

II. ACHIZIŢII ÎN CURSUL ANULUI (total) 1861 
1 Titluri 551 
1.1 În limba română   405 
   
2 Cărţi (ex.) 1388 
2.1 Titluri 490 
3 Manuscrise 13 
4 Autoreferate 27 
5 Documente audiovizuale 16 
6 Seriale volume          417 

https://access.webofknowledge.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/


6.1         Reviste volume                          393 
6.2         Ziare volume                             24 
6.3 Număr de abonamente la ediţii 

periodice 41 
6.3.1         În limba română 29 
6.3.2  Numărul de titluri de reviste curente 28 
6.3.3        Numărul de titluri de ziare curente 13 
   
7 Ştiinţifică                                      748 
8 Didactică                               1044 
   
9 Altele 12 
   
10 În limba română (ex.)            1475 
11 În alte limbi (ex.)  376 
11.1          În limba rusă 174 
11.2          În limbi străine 212 
   
12 Din buget ASEM (ex.) 1077 
13 Donaţii (ex.)                              784 
14 Valoarea totală a intrărilor (lei) 462308 
15 Schimb de publicaţii (ex.) 97 
   
 

III. Eliminări (ex.) 9742 
1 Titluri 4 
2 În limba română (ex.) 4951 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. 
INTRĂRI UTILIZATORI 68299 

1 Vizite virtuale  29929 
 
VI. ÎMPRUMUT ŞI CONSULTAREA  

DE DOCUMENTE 88814 
1 În limba română 79542 
2 Accesări baze de date 23790 
 
VII. ÎMPRUMUT INTERBIBLIOTECAR 78 
1 Cereri primite 78 
2 Împrumuturi acordate 78 
3 Cereri adresate altor biblioteci 71 
4 Împrumuturi acordate  71 

IV. UTILIZATORI 6882 
1 Utilizatori activi  5260 
2 Studenţi                                   4383 
3 Cadre didactice                        352 
4 Doctoranzi 29 
5 Masteranzi 305 
6 Alte categorii 71 
7 Utilizatori nespecifici 120 



 
VIII. SERVICII CONTRA PLATĂ  
1 Suma încasată (lei) 13910 
1.1 Servirea utilizatorului nespecific (lei) 5610 
1.2 Servicii Multimedia (lei) 8225 
1.3 Alte (penalităţi) 75 
 
 
IX. ACTIVITĂŢI CULTURALE  
1 Activităţi publice                                        27 
2 Expoziţii informative  19 
3 Expoziţii tematice 221 
4 Expoziţii virtuale 4 
5 Alte expoziţii (pictură, foto)  5 
 
X. ACTIVITATEA BIBLIOGRAFICĂ  
1.  Referinţe bibliografice complexe 72 
2.  Consultaţii 553 
3.  Cursul „Cultura informaţiei” pentru 

studenţii anului I 
1100 

4.  Cursul „Cultura informaţiei” pentru 
studenţii anului III 

540 

5.  Cursul „Cultura informaţiei” pentru 
masteranzi 

600 

6.  Cursul „Cultura informaţiei” pentru 
doctoranzi 

 

7.  Cursul „Cultura informaţiei” pentru 
departamente 

200 

8.  Lucrări bibliografice  
 
XI. PUBLICAŢII 10 
 
XII. PERSONALUL 30 
1 În echivalent norme întregi 28,75 
2 Studii superioare 30 
2.1 Studii superioare de specialitate 23 
3 Studii medii - 
4 Personal care deţine grade de calificare 28 
 
XIII. FACILITĂŢI  
1 Nr. total calculatoare 87 
1.1 Nr. staţiilor pentru utilizatori 64 
2 Nr. staţiilor cu acces la Internet 87 
3 Capacitatea de primire (nr. de locuri în 

sălile de lectură) 
385 

4 Suprafaţa (m2) 1460 
5 Spaţiu per utilizator 0,21 
6 Timp mediu de funcţionare pe săptămână 

(ore) 
58 

7 Procentul înregistrărilor catalografice în 
sistem automatizat 

100 

8 Nr. de înregistrări în baza de date (total) 112585 



8.1 Înregistrări cărţi 46670 
8.2 Înregistrări articole 63952 
8.3 Înregistrări seriale 552 
8.4 Înregistrări AV 1411 
9 Nr. de înregistrări în baza de date în anul 

2019 
1665 

10 Existenţa accesului liber (procente din 
fondul total de publicaţii) 

85 

11 Zile lucrătoare pe parcursul anului 265 
XIV. UTILIZAREA MIJLOACELOR 

FINANCIARE 
 

1 Pentru dezvoltarea colecţiei (total) 
(1.1+1.2+1.3+1.4+2) 

462308 

1.1 Buget ASEM 
(1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5+2.1+2.2) 

247484 

1.1.1 Achiziţii carte                                       32936 
1.1.2 Editura ASEM 19215,05 
1.1.3 Achiziţii seriale 81671,99 
1.1.4 Baza de date EBSCO 34000 
1.1.5 Baza de date Juristul 6600 
1.2. Donaţii                                         209031,8 
1.3 Schimb de carte 10082,27 
1.4 Cărţi achiziţionate în locul celor pierdute 

de utilizatori 
14439,10 

2 Pentru dezvoltarea colecţiei CNC (total)  54322,20 
2.1 Achiziţie carte CNC buget, transfer BŞ 

ASEM  
46432,32 

2.2 Abonare periodice CNC 2107,50 
2.3 Donaţii CNC  5792,34 
2.4 Cărţi achiziţionate în locul celor pierdute 

de utilizatori 
- 

 
XV. SERVICII AUXILIARE  
1 Scanare 10000 
2 Listare 20000 
3 Lucrări de legare şi copertare, 

restaurare 
835 

 
XVI. INDICI MEDII  
1 Indice de frecvenţă (nr. vizitelor / nr. 

utilizatorilor) 
10 

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

258 

3 Indice de lectură (nr. împrumuturilor / nr. 
utilizatorilor) 

12,9 

4 Împrumut per zi (nr. împrumuturilor / nr. 
zilelor lucrate) 

335 

5 Circulaţia fondului (nr. împrumuturilor / 
nr. colecţiilor) 

0,33 

6 Indice de dotare (nr. colecţiilor / nr. 
utilizatorilor)  

39,5 



7 Indice de capacitate de primire (nr. 
utilizatorilor / nr. locurilor de primire) 

17,9 

8 Intrări noi per utilizator 0,27 
9 Intrări noi per utilizator (buget ASEM) 0,16 
10 Cheltuieli pentru achiziţii per utilizator 

(total, lei)    
67 

11 Cheltuieli pentru achiziţii per utilizator 
(buget ASEM, lei) 

36 

12 Rata de înnoire a stocului (colecţia / 
intrări noi) 

146 

13 Nr. de utilizatori per calculator 79 
14 Media per titlu (total colecţie) 5 
15 Media per titlu (intrări noi) 3,4 
 
XVII. NORMA UNUI SALARIAT  
1 Documente (nr. colecţiilor / nr. 

salariaţilor) 
9465 

2 Frecvenţe (nr. vizitelor / nr. salariaţilor) 2376 
3 Împrumut (nr. împrumuturilor / nr. 

salariaţilor) 
3089 

4 Utilizatori (nr. utilizatorilor / nr. 
salariaţilor) 

239 
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BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 

 
 
 
 
 
 

Cercetare statistică  
anuală  

 
 

Статистическое обследование  
годовое 

 
 
 

№ 6-c 
 
 

Activitatea bibliotecilor 
 

Деятельность библиотек 
 
 
 
 
 

2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 58 

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

 
 

Indicatori 
Показатели 

 

Nr. rând. 
№ 

строки 

Achiziţii în  
cursul anului 
Поступило 
в течение 

года 

Eliminări 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 
946 6963 167040 

numărul de titluri 
число названий 30 364 3 41417 

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 

387 1919 20506 

numărul de titluri 
число названий 50 - - 841 

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 
13 2 488 

Documente audiovizuale 
Аудиовизуальные документы 

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

80 
16 - 1468 

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 
   



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 

27 2 1867 

Total (unităţi materiale) (suma rânduri 20, 40, 60 - 120) 
Всего (физических единиц) (сумма строк 20, 40, 60 - 120) 130 1389 8886 191369 

din care în limba de stat 
из них на государственном языке 140 1031 4186 121802 

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

 
Indicatori 

Показатели 
 

Nr. rând 
№ 

строки 

Achiziţii în 
cursul anului 
Поступило 
в течение 

года 

Eliminări 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 28 3 25 

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 32 - 1538 

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 33 22 26 7 33 

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) 4883  

200 din care / из них: 
Bărbați / Мужчины 
 

  
210 Femei / Женщины   
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 

43248  

270 
Numărul de împrumuturi  
Число выдач 

45244  

280 
din care în limba de stat 

        из них на государственном языке 
38836  

290 Numărul de vizitatori pe website-ul bibliotecii 
Число посетителей веб-сайта библиотеки 

5943 x 

300 Numărul de vizitatori pe blogul/blogurile bibliotecii 
Число посетителей блога/блогов библиотеки 

1239  

310 Numărul de vizite virtuale pe website-ul bibliotecii 
Число виртуальных посещений на веб-сайте библиотеки 
 

29929 x 

320 Numărul de vizite virtuale pe blogul/blogurile bibliotecii 
Число виртуальных посещений на блоге/блогах библиотеки 5317 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) 

563 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 

85 x 

360 din care conectate la Internet 
из них подключенные к Интернету 

85 x 

370 Numărul de calculatoare pentru utilizatori 
Число компьютеров для пользователей 

63 x 

380 din care conectate la Internet 
из них подключенные к Интернету 

63 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 

112585 x 

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 

3 x 



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

274  

510 din care numărul de expoziţii 
из них число выставок 

249  

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

4  
 
 530 Numărul de participanți la servicii moderne de bibliotecă 

Число участников современных библиотечных услуг 
320  

540 Instruirea non-formală a utilizatorilor 
Неформальное обучение пользователей 

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

 
 
 
 
 
 

116  

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

2900  

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) 

37 x 

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

30 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 

600 Numărul total de cereri primite de la alte biblioteci 
Общее число полученных заявок от других библиотек 78  

610 Numărul de împrumuturi furnizate (unităţi materiale) 
Число выданных документов (физических единиц) 78  

620 
Numărul total de cereri adresate altor biblioteci 
Общее число заявок, направленных в другие библиотеки 71  

630 
Numărul de împrumuturi primite (unităţi materiale) 
Число документов, полученных из других библиотек 
(физических единиц) 

71  

 
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 
 

640 
 

- 2761821 1680000 198944 - - - 882877 

 
 
 
 



 
 

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. 
râ

nd
  №

 ст
ро

ки
 

   
     

  
   

 
 

to
ta

l (
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m
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) 
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о 
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e 
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gi
 

в э
кв

ив
ал

ен
т

е 
по

лн
ог

о 
ра

бо
че

го
 д

ня
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l 
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о 
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кв
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е 
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о 
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бо
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at
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 (i
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er
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i, 
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m
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 re
ţe

a)
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т
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ы

-
пр
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т
ы

, а
дм
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т
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т
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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 
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so
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l 
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. п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ый
 

пе
рс

он
ал

 

to
ta

l 
вс

ег
о 

in
cl

us
iv

 p
er

so
na

l  
pr

of
es

io
na

l 
в т

. ч
. п

ро
ф

ес
си

он
ал

ьн
ый

 
пе

рс
он

ал
 

to
ta

l 
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о 
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рв
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ег
ор

ия
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вы

сш
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 к
ат

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

650 

 

 

26 24,75 24 24,75 - 26 20 - - 24 - 16 8 

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 
660 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) 

720 18 

670 Participarea personalului de bibliotecă la activități de educație non-
formală, organizate de bibliotecă 
Участие сотрудников библиотеки в мероприятиях 
неформального обучения, организованных библиотекой 

880 25 

680 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 

2112 24 

690 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 

 
25 
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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 

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 

Eliminări 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 
   
  454 

 
 856 

 
80760 

numărul de titluri 
число названий 30  126  12007 

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 

 
  18 

 

  
1928 

numărul de titluri 
число названий 50   8  8 

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 
   

 34 



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) 130 472 856 80760 

din care în limba de stat 
из них на государственном языке 140 444  45531 

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

 
Indicatori 

Показатели 
 

Nr. rând 
№ 

строки 

Achiziţii în 
cursul anului 
Поступило 
в течение 

года 

Eliminări 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 8 7 2 6 8 

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) 

   1999 
    

 

200 din care / из них: 
Bărbați / Мужчины 
 

  
210 Femei / Женщины   
220 din care / из них: 

Copii până la 16 ani / Дети до 16 лет 
 

 430 
x 

230 Tineri (17-34 ani) / Молодежь (17-34 лет)  1504 x 
240 Adulți (35-64 ani) / Взрослые (35-64 лет)  65 x 

 35 



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

260 Numărul de intrări 
Число посещений 

 25051  

270 
Numărul de împrumuturi  
Число выдач 

 43570  

280 
din care în limba de stat 

        из них на государственном языке 
40706 

 
 

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 

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.) 

   8  

 36 



510 din care numărul de expoziţii 
из них число выставок 

  29  

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 

 
 
 
 
 
 

 17  

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

 430  

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 

 120  

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) 

 2 x 

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

 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 

600 Numărul total de cereri primite de la alte biblioteci 
Общее число полученных заявок от других библиотек   

610 Numărul de împrumuturi furnizate (unităţi materiale) 
Число выданных документов (физических единиц) 

  

620 
Numărul total de cereri adresate altor biblioteci 
Общее число заявок, направленных в другие библиотеки   

630 
Numărul de împrumuturi primite (unităţi materiale) 
Число документов, полученных из других библиотек 
(физических единиц) 

  

 
 
 

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 
 

640 
 

        

 
 
 
 

 37 



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. 
râ

nd
  №

 ст
ро

ки
 

   
     

  
   

 
 

to
ta

l (
nu

m
ăr

) 
вс

ег
о 

(ч
ис

ле
нн

ос
т

ь)
 

în
 e

ch
iv

al
en

t n
or

m
e 

în
tre

gi
 

в э
кв

ив
ал

ен
т

е 
по

лн
ог

о 
ра

бо
че

го
 д

ня
 

  
to

ta
l 

вс
ег

о 
în

 e
ch

iv
al

en
t n

or
m

e î
nt

re
gi

 
в э

кв
ив

ал
ен

т
е 

по
лн

ог
о 

ра
бо

че
го

 д
ня

 
 

In
fo

rm
at

ic
ie

ni
 (i

ng
in

er
i-p

ro
gr

am
at

or
i, 

ad
m

in
is

tra
to

ri 
de

 re
ţe

a)
 

С
пе

ци
ал

ис
т

ы
 И

Т 
(и

нж
ен

ер
ы

-
пр

ог
ра

мм
ис

т
ы

, а
дм

ин
ис

т
ра

т
ор

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

us
iv

 p
er

so
na

l p
ro

fe
sio

na
l 

в т
. ч

. п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ый
 

пе
рс

он
ал

 

to
ta

l 
вс

ег
о 

in
cl

us
iv

 p
er

so
na

l  
pr

of
es

io
na

l 
в т

. ч
. п

ро
ф

ес
си

он
ал

ьн
ый

 
пе

рс
он

ал
 

to
ta

l 
вс

ег
о 

din care 

ca
te

go
ria

 II
 

вт
ор

ая
 к

ат
ег

ор
ия

 

ca
te

go
ria

 I 
пе

рв
ая

 к
ат

ег
ор

ия
 

ca
te

go
ria

 su
pe

rio
ar

ă 
вы

сш
ая

 к
ат

ег
ор

ия
 

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

650 

 

 

     4 4 4 4  4 3   4 - 3 1 

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 
660 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) 

 
 
          195 

                     
 
                 4 

670 Participarea personalului de bibliotecă la activități de educație non-
formală, organizate de bibliotecă 
Участие сотрудников библиотеки в мероприятиях 
неформального обучения, организованных библиотекой 

          
 
           31 

 
 
                4 

680 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 

 
 
 
             5 

 
 
 
            1 

690 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 

 
« 21       ___»    ianuarie                                       20 20____   
 
[Executori: Cheradi Natalia, Tel. 964; e-mail: cheradi@lib.ase.md; Nicuţă Ina, Tel. 940, e-mail: inanic@lib.ase.md]  
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