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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 2020 ne-am confruntat cu o perioadă dificilă în care instituțiile de învățământ au 

încearcat să se adapteze și să reziste la provocările pandemiei globale. În luna martie 2020 

Organizația Mondială a Sănătății a declarat starea de pandemie legată de răspândirea noului 

coronavirus SARS-CoV-2. Măsurile restrictive impuse în acest sens au condus la închiderea 

pentru vizitatori a bibliotecilor din toate țările și regiunile lumii. Biblioteca Științifică a ASEM 

nu a constituit o excepție. Pentru a-și continua implementarea misiunii de a furniza informații 

relevante și fiabile utilizatorilor săi, biblioteca și-a transferat activitatea în formatul online, iar 

bibliotecarii au trecut la regimul de lucru la distanță. 
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BȘ a ASEM prin activităţile sale încearcat să devină flexibilă şi conectată la tendinţele de 

evoluţie manifestate pe plan mondial, să ofere servicii şi produse informaţionale destinate 

utilizatorilor aflați la distanță, în mediul virtual, contribuind la organizarea studiilor și cercetării 

la distanță.  

Cu implicarea Consorțiului REM, a fost obţinut acces prin parole la baze de date științifice 

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

până acum, precum catalogul partajat Primo şi repozitoriile de publicații instituționale. 

Profesorii și studenții din ASEM au avut posibilitatea de a contacta bibliotecarii prin e-

mail sau telefonic pentru a obține informațiile necesare. În fiecare zi, timp de trei luni, angajații 

au informat utilizatorii pe site-ul bibliotecii și pe rețelele sociale. 

După data de18 mai în legătură cu măsurile de relaxare a carantinei, biblioteca a funcționat 

atât în condițiile tradiționale, cât și în mediul online. Restituirea manualelor de către studenții 

absolvenți a fost efectuată conform programului elaborat de personalul Serviciului 

„Comunicarea Colecțiilor” în colaborare cu decanatele ASEM.  

De la 1 septembrie au devenit din nou disponibile toate serviciile. Orele de „Cultura 

informației” pentru studenții din anul I de învățământ, secția zi au fost desfășurate conform unui 

program planificat din timp, ținându-se cont de respectarea tuturor măsurilor de protecție. 

Situația creată de pandemie a influențat negativ organizarea activităților culturale. Totodată 

de la 1 septembrie au avut loc diverse evenimente în regim online: lansarea cărții „Paul BRAN - 

personalitate marcantă la științei românești: la 80 de ani de la nașterea marelui economist”; 

expoziții virtuale informative și tematice; au fost postate felicitări personalizate pentru profesori 

aniversari din cadrul ASEM pe Facebook pe site-ul BȘ a ASEM etc. 

Angajații bibliotecii au învățat să lucreze în sistemul de conferințe video ZOOM și 

GOOGLE MEET și a participat activ la conferințe, cursuri online, organizate în mediul 

bibliotecar. 

Anul 2020 a fost marcat de pandemia COVID-19, din acest motiv indicii numerici, care 

reflectă activitatea BȘ a ASEM sunt în descreștere în comparație cu anul 2019. Chiar și în aceste 

condiții utilizatorii au fost asigurați cu informația solicitată. Începând cu martie 2020, servirea 

utilizatorului s-a făcut preponderent la distanță. Atât solicitările (cererile) utilizatorilor cât și 

transmiterea informației au fost primite prin telefon sau poșta electronică. Pentru instruirea 

utilizatorilor sau utilizat aplicațiile ZOOM și GOOGLE MEET. 

Odată cu trecerea la învățământul la distanță, angajaţii bibliotecii au trebuit să păstreze atât 

calitatea și caracterul complet al funcțiilor și activităților tradiționale, cât și să ofere studenților și 

profesorilor un set de servicii noi pentru sprijinul informațional de înaltă calitate și, în special - 
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suport pentru studiile la distanță. În această perioadă studenții au avut nevoie de un acces 

constant și, într-o măsură mai mare, de la distanță la centre educaționale și metodologice 

electronice, la consultanță în ceea ce privește utilizarea informațiilor, în contextul unei ponderi 

tot mai mari de muncă independentă în volumul total al activităților educaționale. În acest 

context pe site-ul bibliotecii au fost plasate tutorialele „Căile etice de utilizare a informaţiei”,  

„Modele de prezentare a referinţelor bibliografice” şi ghidul: „Utilizarea Sistemului PRIMO”.  

O adevărată provocare pentru angajați au fost orele de Cultura Informației pentru studenții 

anului I, ciclu licență. Pe de o parte exista pericolul infectării, iar pe de altă parte necesitatea de 

a-i familiariza pe studenţi cu spațiile bibliotecii și cu modalitățile de accesare a documentelor din 

fondurile ei. Luând în considerație faptul că studenții din anul I, oricum trebuiau să vină la 

bibliotecă pentru a li se elibera permisul de utilizator și seturile de manuale, s-a decis organizarea 

lecțiilor cu prezenţa studenţilor în săli. Toate activitățile au avut loc cu respectarea tuturor 

masurilor de protecție recomandate. Orele de Cultura informaţiei pentru studenţii anului III au 

avut loc în regim online. 

Astfel, putem remarca faptul că activitatea Bibliotecii Științifice a ASEM în anul 2020, 

determinată de condițiile impuse de pandemie, s-a desfășurat utilizându-se noile oportunități de 

lucru în spațiul online, folosind noile tehnologii pentru a interacționa cu utilizatorii. 

În anul 2020 Biblioteca Ştiinţifică ASEM a fost prezentă la diverse manifestări şi a adus 

contribuţii la promovarea imaginii instituţiei noastre.  

Reperele profesionale ale anului 2020 au vizat următoarele: Tema anului pentru biblioteci 

pe plan internaţional, declarat de către IFLA-UNESCO: „Inspiră, Atrage, Permite, Conectează”. 

Tema generică a anului în Republica Moldova: Anul lecturii; Anul promovării și implicării 

în realizarea Agendei ONU 2030; declarate de Biblioteca Naţională a Republicii Moldova în 

cadrul Conferinţei Naţionale a managerilor de biblioteci, 30 octombrie 2019.  

În anul 2020 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 273560 unităţi de depozitare (52468 titluri). Au fost procurate şi puse la dispoziţia 

utilizatorilor peste 4244 volume (254 titluri). Valoarea totală a achizițiilor 394052 lei, dintre care 

192703 (49%) au fost alocaţi din bugetul ASEM. Informarea utilizatorilor prin periodice şi 

seriale s-a realizat asigurându-se 40 de abonamente în valoare de 61228 lei la principalele 

publicaţii locale, româneşti şi ruseşti. 
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În anul 2020 a fost asigurat accesul la revistele științifice EBSCO 

Publishing, Baza de date „Legislaţia Republicii Moldova” şi Practica 

Judiciară, Biblioteca electronică a Băncii Mondiale, Repozitoriul Băncii 

Mondiale, Biblioteca electronică a Uniunii Europene, Polpred, Biblioteca 

electronică FMI, Publicaţiile editurii Edward Elgar, Duke University Press, 

Cambridge E-Journals, Wiley Online Library.  

Cheltuielile pentru achiziţii de documente per utilizator constituie 52 

lei (dintre care din bugetul ASEM – 28 lei). 

Pe parcursul anului, biblioteca şi-a completat fondurile prin donaţii şi 

proiecte cu 3368 volume în valoare de 181507 lei. Au fost primite 76 

publicații prin intermediul schimbului internaţional de la diverse universităţi 

de peste hotare. Totodată au fost transmise partenerilor 20 volume de 

publicaţii și 72 exemplare reviste editate la ASEM. 

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

împrumut şi un Centru Multimedia. Sălile de lectură au o capacitate totală de 

385 locuri. De serviciile Bibliotecii în anul 2020 au beneficiat 7552 

utilizatori, realizând 28200 vizite virtuale și 36125 vizite tradiționale şi au 

consultat 52689 de publicaţii; 122 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 Științifică a Academiei de Studii Economice a Moldovei în scopul de a susține 

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

și accesul la resurse informaționale online.  

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

1. Căutări de surse la temă pentru tezele de licență, 

masterat, doctorat.  

2. Solicitările privind informațiile cu caracter juridic din 

baza de date Moldlex.   

3. Redactarea bibliografiilor la tezele de licență, masterat, 

doctorat în conformitate cu Standardul SM ISO 

690:2012 Informare și documentare. Reguli pentru 
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prezentarea referințelor bibliografice și citarea resurselor de informare (ISO 690:2010, 

IDT).  

4. Precizarea ISBN și ISSN a publicațiilor în liste bibliografice.   

5. Redactarea referințelor pentru articolele științifice.   

6. Atribuirea indicelui CZU pentru tezele de doctor și de master. 

7. Scanarea textelor la cerere.   

Personalul Bibliotecii Științifice a ASEM a fost disponibil pentru consultații, cercetare, 

informații și verificări de resurse bibliografice. Au fost livrate 87 de liste bibliografice tematice 

la cerere. Efectuarea cercetărilor bibliografice tematice / Livrarea electronică a documentelor 

(link-uri la publicații în Acces Deschis relevante temelor de cercetare, PDF-ul documentelor) – 

160 cercetări / 952 documente. 

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 2020 bibliotecarii au realizat clasificarea CZU a 

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

masterat (840 unități). Au fost realizate un şir de acţiuni de instruire a cadrelor didactice de la 2 

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 87 de 

liste bibliografice cu informaţii despre noile achiziţii şi noi 

resurse electronice. Cu scopul sporirii eficienţei informării 

profesorilor şi studenţilor au fost organizate 20 de expoziţii 

de achiziții noi, 119 expoziţii tematice, 7 expoziţii virtuale, 

2 expoziţii de fotografii, 3 expoziţii de pictură, 14 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.  
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În anul 2020 s-a efectuat informarea directă a utilizatorilor în grupe (masteranzi, studenţi) 

prin e-mail (Listele Publicaţiilor Noi, lista resurselor electronice, oferite de BŞ ASEM). Pentru 

studenţii anului I au fost realizate Reviste bibliografice „Suport informaţional pentru studenţii 

anului I”.  

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

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

2020 a organizat: Prezentarea bazelor de date şi a resurselor electronice (2 activităţi); informarea 

(de 3 ori: februarie, aprilie, septembrie) a structurilor administrative şi a departamentelor prin 

distribuirea materialelor promoţionale despre cele mai importante resurse on-line disponibile în 

Biblioteca (14 baze de date, majoritatea reprezentând resurse ştiinţifice licenţiate full-text).  

Accesul la resurse este oferit în cadrul reţelei de calculatoare ASEM și la distanță. Centrul 

Multimedia oferă permanent 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 (10 

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 – 6.  

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. 
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Biblioteca Ştiinţifică a ASEM este integrată în 6 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 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 2020 a fost asigurat 

accesul la baza de date Cambridge Journals Online. 

 

 

http://elibrary.worldbank.org/
https://openknowledge.worldbank.org/
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EUBookshop-Site
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EUBookshop-Site
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4. Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din 

Moldova”. Numărul proiectului: CPEA-2015/10014. Termenul 

proiectului: 03/2016-03/2020, 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 a amplificat rolul în 

schimbare al bibliotecilor universitare în era informației digitale. La 28 ianuarie a avut loc 

Lansarea cărții „International Trends in Academic Library Development”, editată în cadrul 

Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova” cu suportul 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a Republicii Moldova, Chișinău, Academia de 

Studii Economice a Moldovei, la care au participat 75 de reprezentanți din 21 de instituții din 

Republica Moldova, Norvegia și România. Raportul privind activitatea proiectului a fost aprobat 

la data de 20 iulie 2020. 

 

5. Proiectul MINERVA „Consolidarea 

capacităților de gestionare a cercetării și a 

Științei Deschise ale instituțiilor de 

învățământ superior din Republica Moldova și Armenia”. Numărul proiectului: 597912-

EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP. Termen de executare: 2018-2021. Coordonator: 

Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) http://www.minerva-project.space. 

Biblioteca Științifică a ASEM în cadrul acestui proiect va dezvolta repozitoriul instituțional 

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

datelor științifice.  
 

6. Proiectul NI4OS-Europe (Inițiative Naționale pentru Știința 

Deschisă în Europa). NI4OS-Europe a primit finanțare prin programul 

de cercetare și inovare Horizon2020 al Uniunii Europene, contractul de 

grant nr. 857645. Responsabil de proiect în Republica Moldova – 

Asociația RENAM. https://renam.md/ro/category/projects/. NI4OS-

Europe își propune să contribuie la dezvoltarea portofoliului de servicii 

EOSC și să asigure incluziunea la nivel european pentru a forma știința deschisă globală. 

Biblioteca Științifică a ASEM a participat în anul 2020 la sondajul NI4OS-Europe privind știința 

deschisă pentru Moldova și la 12 evenimente de instruire. 

 

http://www.minerva-project.space/
https://renam.md/ro/category/projects/
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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 2020 au fost introduse în aceste baze de date 88 de 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 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 

http://oaji.net/
https://doaj.org/
http://rzblx1.uni-regensburg.de/
http://globalimpactfactor.com/economica/
http://irek.ase.md/xmlui/
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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 1328 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 2020 au fost realizate activităţi de cercetare şi asistenţa de specialitate cu următoare tematică: 

 Managementul resurselor informaţionale şi documentare; 

 Strategii de marketing în activitatea bibliotecilor; 

 Crearea bibliotecilor digitale şi arhivelor electronice deschise; 

 Cultura informaţiei; 

 Asigurarea documentară şi informaţională a procesului de studiu şi cercetare. 
 

 

 

 

 

 

http://www.opendoar.org/
http://roar.eprints.org/
http://primo.libuniv.md/
https://ibn.idsi.md/
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Participări la concursuri 2020:  

 

Premiul I în cadrul concursului Asociației Bibliotecarilor 

din Republica Moldova „Cele mai reușite lucrări în 

domeniul Biblioteconomiei şi Științelor 

Informării”, categoria Biblioteconomie și Științe ale 

Informării pentru culegerea de articole „International 

Trends in Academic Library Development” (10 

noiembrie 2020). Lucrarea a fost editată în cadrul 

Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor 

universitare din Moldova” cu suportul Ministerului 

Educației, Culturii și Cercetării a Republicii Moldova, 

Chișinău, Academia de Studii Economice a Moldovei.   
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Relaţiile ştiinţifice internaţionale, inclusiv  
 

DATE  

privind vizitele savanţilor şi specialiştilor de peste hotare în anul 2020 

 

 
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 

 

Lansarea cărții „International 

Trends in Academic Library 

Development”, editată în cadrul 

Proiectului „Modernizarea 

serviciilor bibliotecilor universitare 

din Moldova” cu suportul 

Ministerului Educației, Culturii și 

Cercetării a Republicii Moldova, 

Chișinău, Academia de Studii 

Economice a Moldovei 

 

26-29 ianuarie 2020 

 
 

 

DATE  

privind deplasările şi stagiile cercetătorilor organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării  

peste hotare în anul 2020 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

GHINCULOV 

Silvia, doctor în 

economie  

 

 

București, 

România, Academia 

de Studii 

Economice din 

București 

Vizită de documentare pentru 

colectarea informațiilor pentru 

editarea publicației Paul Bran – 
personalitate marcantă a științei 

românești: la 80 de ani de la nașterea 

marelui economist. 

2-7 martie 2020 
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Manifestări de popularizare a științei și alte tipuri de manifestări de informare 2020 

Nr. 

d/o 
Tema  

Numărul de 

participanți 

1.  Recital de poezie „Luceafărul poeziei românești”, Biblioteca CNC, Chișinău, 

Republica Moldova, 15 ianuarie 2020 

 

30 de persoane 

2.  Lansarea cărții „International Trends in Academic Library Development”, 

editată în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare 

din Moldova” cu suportul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a 

Republicii Moldova, Chișinău, Academia de Studii Economice a Moldovei, 28 

ianuarie 2020 

 

75 de reprezentanți din 

21 de instituții din 

Republica Moldova, 

Norvegia și România 

3.  Recital literar–muzical „Grigore Vieru - poet al neamului”, Biblioteca CNC, 

Chișinău, Republica Moldova, 12 februarie 2020 

 

32 de persoane 

4.  Recital literar-muzical „Citim VIERU”, prilejuit de aniversarea a 85 de ani de la 

nașterea poetului-simbol al poeziei basarabene - Grigore Vieru, eveniment 

organizat în cadrul Anului Lecturii 2020, Biblioteca Științifică a ASEM, 

Chișinău, Republica Moldova,  13 februarie 2020 

 

60 de persoane 

5.  Trainingul „Creăm conținut digital în Wikipedia”, formator Gheorghe A. 

Iordachi, voluntar Wikipedia, Biblioteca Științifică a ASEM, Chișinău, 

Republica Moldova, 18 februarie 2020 

 

25 persoane 

6.  Convorbire „Dragobete: tradiții și obiceiuri”, Biblioteca CNC, Chișinău, 

Republica Moldova, 24 februarie 2020 

 

30 de persoane 

7.  Atelier de creativitate „La vatra neamului. Mărțișor - simbol al primăverii”, 

Biblioteca CNC, Chișinău, Republica Moldova, 2 martie 2020 

 

12 persoane 

8.  Biblioteci vii antreprenoriale „Cărțile care m-au inspirat să devin antreprenor”, 

organizată de către departamentul Business Internațional în colaborare cu 

Biblioteca Științifică a ASEM, Chișinău, Republica Moldova, 4 martie 2020 

 

40 de persoane 

9.  Lansarea Cărții „Paul BRAN – personalitate marcantă a științei românești: la 80 

de ani de la nașterea marelui economist”, în cadrul Conferinței științifice 

internaționale „Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii”, ASEM, 

Chișinău, Republica Moldova , 25 septembrie 2020 

 

94 de persoane 

(platforma Zoom și în 

sală)  

10.  Revistă bibliografică „O carte de care avem nevoie:  Intrări noi”, Biblioteca 

CNC, Chișinău, Republica Moldova, 18 octombrie, 10 noiembrie 2020 

 

60 de persoane 

11.  Campania „Deschiși cu scopul: întreprinderea acțiunilor pentru construirea 

echității structurale și a incluziunii” în cadrul Săptămânii Internaţionale a 

Accesului Deschis 

 Inaugurarea Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis 

 Difuzarea materialelor informative despre Acces Deschis în campusul 

universitar și pe platforma Moodle 

 Ziua Repozitoriului Instituţional IREK – AESM  http://irek.ase.md 

 Ziua Revistelor ASEM în Acces Deschis: Economica, Eastern European 

Journal of Regional Studies și Center for Studies in European Integration 

Working Papers Series 

 Ziua bazelor de date științifice 

 Workshop „Înregistrarea articolelor în Repozitoriul Instituţional IREK – 

AESM” 

 Echitate în Cunoștințe Deschise în Statele UE: expoziție. 

Biblioteca Științifică a ASEM, Chișinău, Republica Moldova, 19 – 25 

octombrie 2020 

384 de persoane 
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12.  Masa rotundă online „ACCESUL DESCHIS – CONSTRUIREA ECHITĂȚII 

STRUCTURALE ȘI A INCLUZIUNII”, organizată de Asociația Bibliotecarilor 

din Republica Moldova, Consorțiul REM, Departamentul Comunicare şi Teoria 

Informării al Facultății Jurnalism şi Știinţe ale Comunicării USM, Biblioteca 

Științifică a ASEM, Chișinău, Republica Moldova, 21 octombrie 2020 

92 de persoane pe 

platforma ZOOM, au 

urmărit live pe pagina 

Facebook a Asociației 

Bibliotecarilor din 

Republica Moldova 

peste 2000 de persoane 

13.  Lecție publică „Managementul calității la Biblioteca Științifică a ASEM”, 

Biblioteca Științifică a ASEM, Chișinău, Republica Moldova, 28 octombrie 

2020 

15 persoane, platforma 

Google Meet 

 

Promovarea ştiinţei, realizărilor şi a cunoştinţelor ştiinţifice 

Formele de promovare: 

1 Activităţi publice 14 

2 Expoziţii informative 20 

3 Expoziţii tematice 119 

4 Expoziţii virtuale 7 

5 Lansări de carte 2 

6 Materiale promoţionale 21 

7 Zile de Informare 1 
 

Statistica utilizării bazelor de date științifice în anul 2020  

Denumirea BD Sesiuni Căutări Full Text 

(descărcări) 

Abstracte 

EBSCO Publishing  8231 18300  942    715 

 

Cambridge E-Journals  7 726  17365  10038    491 

 

Edward Elgard  Publishing Journals 

 

 652  1509  474   315 

Royal Society Journals Collection  396   811  302   244 

 

 

Rezultatele principale ale cercetărilor ştiinţifice, inclusiv 

Monografii în ediţii internaţionale  

Monografii în alte ediţii din străinătate  

Articole în  reviste editate în străinătate  

Monografii editate în ţară 1 

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în reviste naţionale, categoria B  

Articole în reviste naţionale, categoria C  

Articole în reviste naţionale 1 

Articole în culegeri 2 

Articole de popularizare a ştiinţei  2 

Participarea la foruri ştiinţifice 5 
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Activitatea redacţională de editare    

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

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

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

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

lucrărilor de tehnoredactare a materialelor promoţionale privitor la activitatea bibliotecii şi 

serviciile oferite. Au fost încărcate 88 de articole din revista „Economica” în Open Academic 

Journals Index (OAJI) și Directory of Open Access Journals (DOAJ). 

 

Numărul total de publicaţii – 6, inclusiv: monografii – 1; articole de popularizare – 2; contribuţii 

din monografii şi culegeri – 2; articole din reviste naţionale fără categorie – 1. 

 

Publicaţii şi articole de popularizare a ştiinţei: 

 

1. CHERADI, Natalia. Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2020 [online]. In: EIFL-

OA Moldova. Disponibil: https://eifloamoldova.wordpress.com/2020/10/05/saptamana-

internationala-a-accesului-deschis-2020/.   

2. CHERADI, Natalia. Un trofeu important pentru parteneriatul universităților din Republica 

Moldova, România și Norvegia [online]. In: NEWSLETTER Universitatea Transilvania din 

Brașov. 2020, Nr. 104 Decembrie. Disponibil: 

https://www.unitbv.ro/images/newsletter/2020/NL_decembrie_2020_RO.pdf?fbclid=IwAR0j

jTjOvMOHH58LvWFkgQUWLfNJtfmKUOajnrG1nEbVSuvOV3HcOp1PV8A.    

 

LISTA 

lucrărilor publicate în anul 2020 

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. 

 

 

http://www.lib.ase.md/
https://newinformationservices.wordpress.com/
https://eifloamoldova.wordpress.com/
https://eifloamoldova.wordpress.com/2020/10/05/saptamana-internationala-a-accesului-deschis-2020/
https://eifloamoldova.wordpress.com/2020/10/05/saptamana-internationala-a-accesului-deschis-2020/
https://www.unitbv.ro/images/newsletter/2020/NL_decembrie_2020_RO.pdf?fbclid=IwAR0jjTjOvMOHH58LvWFkgQUWLfNJtfmKUOajnrG1nEbVSuvOV3HcOp1PV8A
https://www.unitbv.ro/images/newsletter/2020/NL_decembrie_2020_RO.pdf?fbclid=IwAR0jjTjOvMOHH58LvWFkgQUWLfNJtfmKUOajnrG1nEbVSuvOV3HcOp1PV8A
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monografii, manuale 

1. Paul Bran – personalitate marcantă a științei românești: la 80 de ani de la nașterea 

marelui economist / Grigore Belostecinic, Vasile Șoimaru, Silvia Ghinculov; 

responsabil și coordonator de ediție: Silvia Ghinculov; Academia de Studii 

Economice a Moldovei, Biblioteca Științifică. Chișinău: [S. n.], 2020. 394 p. ISBN 

978-9975-151-34-4.  

 

contribuţii din monografii şi culegeri 

1. GHINCULOV, Silvia. Prefață. In: Paul Bran – personalitate marcantă a științei 

românești: la 80 de ani de la nașterea marelui economist. Chișinău: [S. n.], 2020, pp. 

8-11. ISBN 978-9975-151-34-4. 

2. GHINCULOV, Silvia. Valorificarea tezaurului de cunoştinţe economice – o 

preocupare permanentă a lui Paul Bran. In: Paul Bran – personalitate marcantă a 

științei românești: la 80 de ani de la nașterea marelui economist. Chișinău: [S. n.], 

2020, pp. 24-30. ISBN 978-9975-151-34-4. 

 

articole din reviste naţionale fără categorie  

 

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

Țurcan. În curs de apariție în revista Magazin Bibliologic.   
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Participarea la congrese, simpozioane, seminare ştiinţifice, mese rotunde 

a colaboratorilor ASEM în anul 2020 
 

Nr. d/o 
Titlul comunicării 

prezentate 

Tema congresului, 

simpozionului, 

conferinţei, 

seminarului, mesei 

rotunde 

Instituţia-

organizatoare, oraşul, 

ţara. Data desfăşurării 

Autorii 

comunicărilor 

(numele, 

prenumele) 

1.  

„Rolul bibliotecilor 

academice în promovarea 

Științei Deschise” 

Eveniment Național 

NI4OS-Europe de 

Formare privind 

Consolidarea 

Capacităților în 

Domeniul Științei 

Deschise pentru 

Moldova 

Asociația Rețelei de 

Cercetare și Educație din 

Moldova  (RENAM), 

partenerul proiectului 

NI4OS-Europe, 

Chișinău, R. Moldova. 

24 septembrie 2020 

CHERADI, 

Natalia, dr.   

2.  

„The impact of COVID-19 

on library services”  

The 2020 EIFL General 

Assembly (GA)   

EIFL, Vilnius, Lituania. 

30 septembrie – 1 

octombrie 2020 

 

GHINCULOV, 

Silvia, dr. 

3.  

„REM în susținerea 

Accesului Deschis. Cuvânt 

de salut” 

Masa rotundă online 

„Accesul Deschis – 

construirea echității 

structurale și a 

incluziunii” 

Consorțiul REM, 

Asociația Bibliotecarilor 

din Republica Moldova 

în colaborare cu 

Departamentul 

Comunicare şi Teoria 

Informării al Facultății 

Jurnalism şi Știinţe ale 

Comunicării USM și 

Biblioteca Științifică a 

ASEM. Chișinău, R. 

Moldova, 21 octombrie 

2020 

GHINCULOV, 

Silvia, dr. 

4.  

„Acces Deschis: analiza 

practicilor de acordare a 

licențelor a editorilor de 

reviste europene” 

Masa rotundă online 

„Accesul Deschis – 

construirea echității 

structurale și a 

incluziunii” 

Consorțiul REM, 

Asociația Bibliotecarilor 

din Republica Moldova 

în colaborare cu 

Departamentul 

Comunicare şi Teoria 

Informării al Facultății 

Jurnalism şi Știinţe ale 

Comunicării USM și 

Biblioteca Științifică a 

ASEM. Chișinău, R. 

Moldova, 21 octombrie 

2020 

CHERADI, 

Natalia, dr.   

5.  

„Activitatea Consorțiului 

REM în condițiile 

pandemiei COVID-19”  

Masa rotundă online 

„Accesul Deschis – 

construirea echității 

structurale și a 

incluziunii” 

Consorțiul REM, 

Asociația Bibliotecarilor 

din Republica Moldova 

în colaborare cu 

Departamentul 

Comunicare şi Teoria 

Informării al Facultății 

Jurnalism şi Știinţe ale 

Comunicării USM și 

Biblioteca Științifică a 

ASEM. Chișinău, R. 

Moldova,  21 octombrie 

2020 

RAILEAN, 

Elena, dr.,  

GUDIMA, Ana 
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Participarea la congrese, simpozioane, seminare ştiinţifice, mese rotunde 

a colaboratorilor ASEM în anul 2020 (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.  

„FAIR data and principles, Train-the-trainer”. 

Webinar for NI4OS project 

Proiectul NI4OS-Europe 

(Inițiative Naționale 

pentru Știința Deschisă 

în Europa), 19 februarie 

2020 

GUDIMA Ana 

2.  

Webinar „NI4OS, FAIR principles”. Train the 

Trainers 

Proiectul NI4OS-Europe 

(Inițiative Naționale 

pentru Știința Deschisă 

în Europa),, 20 februarie 

2020 

GUDIMA Ana 

3.  Masa rotundă „Centrele Biblioteconomice – 

furnizori de programe educaționale” 

Biblioteca Naţională a 

Republicii Moldova, 

Chișinău, R. Moldova, 

26 februarie 2020 

GHINCULOV, Silvia, dr. 

CHERADI, Natalia, dr.   

4.  Teleconferință „NI4OS-Europe 

Communication Contacts online meeting”  

Proiectul NI4OS-Europe 

(Inițiative Naționale 

pentru Știința Deschisă 

în Europa), 4 martie 

2020 

GHINCULOV, Silvia, dr. 

CHERADI, Natalia, dr.   

5.  Teleconferință „NI4OS-Europe WP5 meeting”  

 

Proiectul NI4OS-Europe 

(Inițiative Naționale 

pentru Știința Deschisă 

în Europa), 10 martie 

2020  

CHERADI, Natalia, dr 

6.  Webinar „CORE free discovery tools for 

libraries” 

EIFL-OA, 13 martie 

2020 

GHINCULOV, Silvia, dr. 

CHERADI, Natalia, dr. 

   

7.  Training „EOSC Promoters - NI4OS Europe 

Train the trainers event” 

 

Proiectul NI4OS-Europe 

(Inițiative Naționale 

pentru Știința Deschisă 

în Europa), 16-17 martie 

2020 

 

CHERADI, Natalia, dr. 

8.  Webinar „EIFL Licensing/Open Access 

webinar on OA publishing 

EIFL, 25 martie 2020 GHINCULOV, Silvia, dr. 

CHERADI, Natalia, dr.   

GUDIMA Ana 

9.  Teleconferință „NI4OS-Europe WP7 meeting” 

   

  

Proiectul NI4OS-Europe 

(Inițiative Naționale 

pentru Știința Deschisă 

în Europa), 27 martie 

2020 

CHERADI, Natalia, dr.   

10.  Webinar „Developments in Open Access 

books: a webinar with Open Book Publishers”  

EIFL, 2 aprilie 2020 GHINCULOV, Silvia, dr. 

CHERADI, Natalia, dr.  

GUDIMA Ana  

11.  Webinar „What is scholarly communication 

and publishing in the 21st Century?” 

 

OASPA (Open Access 

Scholarly Publishers 

Association), 2 aprilie 

2020 

 

 

GHINCULOV, Silvia, dr. 

CHERADI, Natalia, dr.   
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12.  Webinar „EOSC-Pillar - National Initiatives 

Survey Results” 

Proiectul NI4OS-Europe 

(Inițiative Naționale 

pentru Știința Deschisă 

în Europa), 3 aprilie 

2020 

 

CHERADI, Natalia, dr.   

13.  Training „Train-the-Trainer event on ORDM” 

 

Proiectul NI4OS-Europe 

(Inițiative Naționale 

pentru Știința Deschisă 

în Europa), 5-6 mai 2020 

 

CHERADI, Natalia, dr.   

14.  Training „EOSC-hub Week 2020”: EOSC 

Consultation Day; EOSC-hub week Day 1  

Proiectul NI4OS-Europe 

(Inițiative Naționale 

pentru Știința Deschisă 

în Europa), 18-19 mai 

2020 

CHERADI, Natalia, dr.   

15.  Workshop „e-IRG workshop addressing top 

challenges for the development of the 

European Research Area”: „Future skills in the 

new European Research Area”; Making the 

data and services FAIR with the focus on 

current developments” 

 

e-IRG (e-Infrastructure 

Reflection Group)”, 25-

26 mai 2020 

GHINCULOV, Silvia, dr. 

CHERADI, Natalia, dr.   

16.  Webinar „OpenAIRE webinar on Plan S: 

Taking stock of the current situation and new 

developments” 

 

EIFL-OA, 27 mai 2020 GHINCULOV, Silvia, dr. 

CHERADI, Natalia, dr.   

17.  Teleconferință EIFL-OA Virtual OR2020 

meetings: „How repositories can contribute 

their FAIR share Confirmation”; „OR2020 - 

Open for all”; „Co-designing policies, 

repository infrastructures and services and 

strengthening open science communities in 

Africa”; „Investing in Open Science 

infrastructure and repositories: How IOI and 

SCOSS can help”  

 

EIFL-OA, 1-4 iunie 2020 GHINCULOV, Silvia, dr. 

CHERADI, Natalia, dr.   

18.  Training „NI4OS-Europe on-boarding - train-

the-trainer event” 

 

Proiectul NI4OS-Europe 

(Inițiative Naționale 

pentru Știința Deschisă 

în Europa), 3-4 iunie 

2020 

CHERADI, Natalia, dr. 

19.  Webinar „Pursuing Open at Iowa State 

University”  

EIFL-OA, 12 iunie 2020 GHINCULOV, Silvia, dr. 

CHERADI, Natalia, dr.   

20.  EOSC Governance workshop 

 

EOSC, 8 iulie 2020 CHERADI, Natalia, dr.   

21.  The EOSC FAIR WG webinar on „How to 

move from FAIR principles to FAIR 

practice?”, July 9, 2020 

 

EOSC, 9 iulie 2020 CHERADI, Natalia, dr.   

22.  EOSC-Pillar Consultation and Webinar on 

synergies between Horizon and ESIF in EOSC 

Partnership 

 

EOSC, 20 iulie 2020 CHERADI, Natalia, dr.   

23.  Open Consultation for EOSC Strategic 

Research and Innovation Agenda 

 

EOSC, 28 iulie 2020 CHERADI, Natalia, dr.   

24.  How to Host a Successful Virtual Event? 

 

EOSC, 31 august 2020 CHERADI, Natalia, dr.   
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25.  Seminar „Utilizarea sistemului MOODLE la 

predarea online a orelor de Cultura 

Informației. Crearea contului, cursurilor” 

ASEM,  8 septembrie 

2020 

CHERADI Natalia, dr. 

PANCRATOV Elena 

GUDIMA Ana 

NICUȚĂ Ina  

HABAŞESCU Silvia, 

STUDZINSCHI Svetlana,  

IAROVAIA Alla 

SUVAC Natalia 

AMORȚITU Angela 

DRAGOMAN Liliana 

26.  Evenimentul Național NI4OS-Europe de 

Formare privind Consolidarea Capacităților în 

Domeniul Științei Deschise pentru Moldova 

 

 

RENAM, 24 septembrie 

2020 

GUDIMA Ana 

27.  Conferința „Lectura de bază pentru cultură, 

cunoaștere și dezvoltare” 

 

Ministerul Educației, 

Cercetării al RM,  

Biblioteca Națională  

a RM, Asociația 

Bibliotecarelor din RM, 

30 septembrie 2020 

 

AMORȚITU Angela 

DRAGOMAN Liliana 

CEBOTARI Aurelia 

COSIMOV Aurelia 

CRIVOBLOȚCAIA Elvira 

SUVAC Natalia 

TUDOREANU Liliana 

28.  Conferință științifică internațională online 

SYMPOSIA INVESTIGATIO 

BIBLIOTHECA, ediţia a 12-a cu genericul: 

„Bibliotecile din învățământ în proces 

continuu de dezvoltare și transformare” 

Universitatea Liberă 

Internațională din 

Moldova, 19 octombrie 

2020 

GHINCULOV, Silvia, dr. 

CHERADI, Natalia, dr.   

GUDIMA Ana 

NICUȚĂ Ina 

29.  Congresul consacrat aniversării a 75-a de la 

fondarea USMF „Nicolae Testemițanu” din 

RM, Sesiunea plenară „Actualități în 

Biblioteconomia și Știința Informării”  

USMF „Nicolae 

Testemițanu” din RM, 22 

octombrie 2020 

GHINCULOV, Silvia, dr. 

CHERADI, Natalia, dr.   

RAILEAN Elena, dr. 

GUDIMA Ana 

 

 

 

30.  Congresul consacrat aniversării a 75-a de la 

fondarea USMF „Nicolae Testemițanu”. 

Sesiunea de comunicări „Implicațiile 

bibliotecilor academice în promovarea Științei 

Deschise” 

USMF „Nicolae 

Testemițanu” din RM, 22 

octombrie 2020 

GUDIMA Ana 

31.  Cursul educațional „CRIS- instrument pentru 

gestionarea datelor de cercetare și a 

profilurilor cercetătorilor”  

Biblioteca USMF 

„Nicolae Testemițanu” 

din RM, online, 23 

octombrie 2020 

GUDIMA Ana 

HABAŞESCU Silvia, 

IAROVAIA Alla, 

STUDZINSCHI Svetlana 

PROCA Aliona,  

IPATI Galina,  

PASCAL Stela 

32.  Masa rotundă online „Cum putem activa 

împreună pentru a integra informațiile agricole 

naționale în spațiul informațional global?” 

Biblioteca Republicană 

Științifică Agricolă a 

Universității Agrare de 

Stat din Moldova în 

colaborare cu 

Organizația pentru 

Alimentație și 

Agricultură a Națiunilor 

Unite (FAO), 

3 noiembrie 2020 

 

GHINCULOV, Silvia, dr. 

CHERADI, Natalia, dr.   

GUDIMA Ana 

HABAŞESCU Silvia, 

IAROVAIA Alla, 

STUDZINSCHI Svetlana, 

PROCA Aliona,  

IPATI Galina,  

PASCAL Stela 

SUVAC Natalia 

AMORȚITU Angela 

CRIVOBLOȚCAIA Elvira 

MÎNDRESCU Ludmila 
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33.  Forumul Managerilor din cadrul Sistemului 

Național de Biblioteci (FMSNB) ediția a 

XXV-a cu genericul:  

„Identitatea bibliotecii în noua normalitate: 

tendințe și priorități 2021” 

 

 

Biblioteca Națională a 

Republicii Moldova, 4 

noiembrie 2020 

GHINCULOV, Silvia, dr. 

CHERADI, Natalia, dr. 

GUDIMA Ana   

NICUȚĂ Ina 

CEBOTARI Aurelia 

CRIVOBLOȚCAIA Elvira 

34.  Curs online „Drepturile de autor și drepturile 

conexe”  

Biblioteca Naţională a 

Republicii Moldova în 

parteneriat cu proiectul 

„Accesul la Justiție în 

Moldova” 

5 noiembrie 2020  

GHINCULOV, Silvia, dr. 

CHERADI, Natalia, dr.  

GUDIMA Ana 

HABAŞESCU Silvia, 

IAROVAIA Alla, 

STUDZINSCHI Svetlana,  

CEBOTARI Aurelia 

CRIVOBLOȚCAIA Elvira 

SUVAC Natalia 

35.  Zilele Științei, ediția a 3–a, în acord cu Ziua 

Internațională a Științei pentru Pace și 

Dezvoltare, Platforma Zoom 

Biblioteca Națională  

a Republicii Moldova, 

5 noiembrie 2020  

 

Toți angajații 

36.  IFLA General Assembly IFLA, Hague, Olanda,  

5 noiembrie 2020 

 

GHINCULOV, Silvia, dr. 

CHERADI, Natalia, dr.   

RAILEAN Elena, dr. 

37.  Lecție publică „Accesul la informație 

(conținut) și licențe deschise”, keynot speaker: 

Nelly ȚURCAN, doctor habilitat, profesor 

universitar  

Biblioteca Naţională a 

Republicii Moldova, 6 

noiembrie 2020 

CHERADI, Natalia, dr.   

PANCRATOV Elena 

GUDIMA Ana 

CRIVOBLOȚCAIA Elvira 

SUVAC Natalia 

VÎRLAN Lidia 

38.  Training online regional „AGRIS – portal de 

acces și promovare a rezultatelor cercetărilor 

agricole la nivel mondial” 

BRȘA a UASM în 

colaborare cu 

Organizația pentru 

Alimentație și 

Agricultură a Națiunilor 

Unite (FAO), 10 

noiembrie 2020 

 

CHERADI, Natalia, dr. 

GUDIMA Ana 

PANCRATOV Elena 

NICUȚĂ Ina 

HABAŞESCU Silvia, 

IAROVAIA Alla, 

STUDZINSCHI Svetlana, 

PROCA Aliona,  

IPATI Galina,  

PASCAL Stela 

AMORȚITU Angela 

CEBOTARI Aurelia 

CRIVOBLOȚCAIA Elvira 

DRAGOMAN Liliana 

SUVAC Natalia 

VÎRLAN Lidia 

 

39.  Seminarul „Marketingul lecturii”, sustinut de 

Tatiana CIOCOI, dr. hab., prof. univ., USM 

Biblioteca Naţională a 

Republicii Moldova, 12 

noiembrie 2020 

CHERADI, Natalia, dr. 

GUDIMA Ana  

PANCRATOV Elena 

MELIHOV Valentina,  

NAMAȘCO Ala, 

JEINOVA Larisa  

CAPCELEA Ecaterina  

 

40.  Training online „AGROVOC – tezaur 

multilingv și centru al conceptelor de date 

interconectate în domeniul alimentației și 

agriculturii” 

 

 

Biblioteca UASM, 13 

noiembrie 2020 

CHERADI, Natalia, dr. 

GUDIMA Ana 
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41.  1st MyLOFT Global Library Forum. An 

online Forum on Libraries Emerging Stronger 

Éclat Engineering Pvt. 

Ltd., November 25-26, 

2020 

GUDIMA Ana 

42.  Trainingul online „e-Infrastructures in support 

of addressing societal challenges”  

e-IRG secretariat, c/o 

Dutch Research Council 

(NWO) – Science 

Domain, 1 decembrie 

2020  

CHERADI, Natalia, dr. 

 

Activități de instruire a utilizatorilor  

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

 

Nr. 

d/o 
Tema activității de instruire Nr. de participanți 

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

CNC, 21-24 ianuarie 2020 

 

100 

2.  Campania Primul seminar la bibliotecă, Februarie-martie 205 

 

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

Moldova, în cadrul Ușilor Deschise, 5-6 martie 2020 

130 

 

4.  Cultura informației a doctorandului (Baze de date științifice, Baze de date 

în Acces Deschis), septembrie 2020 (A. Gudima) 

28 

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

masteranzi, anul II) 

659 

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

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

octombrie 2020 

850 

8.  Lecție Facem cunoștința cu Biblioteca Științifică a ASEM 

5; 10 noiembrie 2020  

50 

 

 

 

 

 

La 24 decembrie 2020, doamna dr. Silvia Ghinculov a 

prezentat la SENAT raportul privind implementarea 

Strategiei de Dezvoltare a BȘ a ASEM pentru ultima 

dată în calitate de director al Bibliotecii Științifice a 

ASEM. Doamna Silvia Ghinculov a participat la crearea 

și a condus BȘ a ASEM din anul 1991, activând timp de 

29 de ani, reușind să construiască alături de personalul 

devotat una din cele mai moderne și prestigioase 

biblioteci universitare din Republica Moldova.  
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Lista de Baze de date de reviste ştiinţifice cu acces oferit  

în cadrul reţelei de calculatoare ASEM 

 

Baza de date EBSCO Publishing 

 http://search.ebscohost.com/ 

24 000 reviste ştiinţifice full-text din diverse domenii 

Сambridge University Press 

https://www.cambridge.org/core 

 

Colecție multidisciplinară de 390 de reviste 

Baza de date „Legislaţia Republicii Moldova”  

şi Practica Judiciară (of-line) 

 

Totalitatea actelor juridice din RM, în limbile română 

şi rusă 

DOAJ – Directory of Open Access Journals 

http://www.doaj.org/   

 

Directoriul Revistelor cu Acces Deschis (7303 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 

Cele mai bune articole din mass-media în limba rusă. 

http://polpred.com/ 

 

53 de industrii; 600 de surse; 8 districte federale ale 

Federației Ruse; 235 de țări și teritorii; materiale 

principale; articole și interviuri de 19.000 de oficiali de 

rang înalt. 

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 a 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/
https://www.cambridge.org/core
http://www.doaj.org/
http://elibrary.worldbank.org/
https://openknowledge.worldbank.org/
https://publications.europa.eu/en/web/general-publications/publications
https://publications.europa.eu/en/web/general-publications/publications
http://polpred.com/
http://www.elibrary.imf.org/
http://www.elgaronline.com/
https://www.dukeupress.edu/
https://royalsociety.org/journals/
http://www.openedition.org/
https://www.astm.org/astm-portals.html
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Resurse informaționale online oferite de Biblioteca Științifică a ASEM: 

    

1. Compania Editorială EBSCO ne-a oferit posibilitatea de a accesa bazele de date de la 

domiciliu prin ID și parola: http://search.ebscohost.com/.  

2. Compania Cambridge University Press - https://www.cambridge.org/core/. De asemenea, 

a oferit parola.  

3. Publicații online de pe site-ul ASEM: Acte normative, Revista Economica, Analele 

ASEM, Ziarul „Curierul Economic”, Publicații electronice, Eastern European Journal of 

Regional Studies. 

4. Baze de date de pe site-ul Bibliotecii Științifice a ASEM.  

5. Catalogul electronic al bibliotecii pentru căutări de informații și acces la unele publicații 

full text.  

6. Resurse deschise (Open Access) 

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

date care conține 114 titluri de reviste ştiinţifice din sfera ştiinţei şi inovării din 

Republica Moldova. 

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

Economic Studies of Moldova  

 Repository of National Institute For Economic Research (INCE) 

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

University 

 Institutional Repository in Agricultural Sciences of State Agrarian University of 

Moldova, State Agrarian University of Moldova  

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

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

Moldova  

 Institutional Repository of Moldova State University, Moldova State University  

 Institutional Repository Open Research Archive of Alecu Russo Bălți State 

University (ORA USARB)  

 Institutional Repository of the Technical University of Moldova   

 Institutional Repository of the Academy of Public Administration  

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

Sport)  

 Academy of Music, Theatre and Fine Arts – Institutional Repository 

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

 Ghișeul unic care întrunește informația științifico-tehnologică din Republica Moldova 

- http://stiu.md/  

 Resurse informaționale online propuse de Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică 

a Institutului Naţional de Cercetări Economice (INCE). 

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

построенная на парадигме открытой науки (Open Science), основными задачами 

которой является популяризация науки и научной деятельности, общественный 

контроль качества научных публикаций, развитие междисциплинарных 

исследований, современного института научной рецензии, повышение 

цитируемости российской науки и построение инфраструктуры знаний. 

 Список российских научных журналов, размещенных на платформе 

eLIBRARY.RU, которые имеют открытые для всех полнотекстовые выпуски 

(всего более 3000 наименований) - 

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

http://search.ebscohost.com/
https://www.cambridge.org/core/
https://ase.md/
http://lib.ase.md/
http://primo.libuniv.md/
https://ibn.idsi.md/ro
https://ibn.idsi.md/ro
http://irek.ase.md/xmlui/
http://ase.md/
http://ase.md/
http://dspace.ince.md/jspui/
http://dir.upsc.md:8080/xmlui/
http://dspace.uasm.md/
http://dspace.uasm.md/
http://www.uasm.md/
http://www.uasm.md/
http://library.usmf.md:8080/jspui/
http://usmf.md/
http://usmf.md/
http://dspace.usm.md:8080/xmlui/
http://usm.md/
http://usm.md/
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/
http://repository.utm.md/
http://dspace.aap.gov.md/
http://109.185.200.51/
http://109.185.200.51/
http://repository.amtap.md:8080/
https://www.legis.md/
http://stiu.md/
https://brts.md/?p=4284&fbclid=IwAR2B33vx_roVS8KQHuHqdZAil6WPlSX3wgT1V-TvIR0TCX_mqkI-uRIA6W0
https://cyberleninka.ru/
https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnye-puti-razvitiya-otkrytoy-nauki-v-rossii
https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp


26  

Biblioteca Științifică a ASEM. RAPORT DE ACTIVITATE în anul 2020 

 

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

a fost creat de OpenAIRE și CERN pentru a oferi un loc cercetătorilor pentru a 

depune seturi de date. A fost lansat în anul 2013, permițând cercetătorilor din orice 

domeniu să încarce fișiere de până la 50 GB. 

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

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

recenzate. 

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

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

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

 

Ate informații: 

 

 Participarea la elaborarea cadrului normativ în Republica Moldova. La 22 ianuarie 2020 

în ședința Guvernului Rep. Moldova a fost aprobat Regulamentul privind prestarea 

serviciilor de bibliotecile publice (CHERADI Natalia, membru grupului de lucru la 

elaborarea acestui document) 

https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/subiect04_19.pdf. Mai târziu 

documentul a fost publicat în Monitorul oficial, 2020, nr. 36/43, p. 60-65, textul integral 

al Regulamentului privind serviciile prestate de bibliotecile publice 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120175&lang=ro.   

 La 28 mai CHERADI Natalia a participat la Interviu cu personalul didactic (USM), 

organizat de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare 

(ANACEC) privind autorizarea programului de formare continuă la specialitatea 

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

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

European pentru Știința Deschisă – EOSC https://renam.md/wp-

content/uploads/2020/10/NI4OS-Europe-EOSC-material-training-in-romana.pdf și Tot ce 

trebuie să ştiţi despre datele FAIR https://renam.md/wp-content/uploads/2020/10/NI4OS-

Europe-FAIR-material-training-in-romana.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zenodo.org/
https://zenodo.org/
https://www.openaire.eu/
https://home.cern/
http://www.doaj.org/
http://www.doaj.org/
http://www.sherpa.ac.uk/
http://www.sherpa.ac.uk/
http://www.opendoar.org/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
http://roar.eprints.org/
http://roar.eprints.org/
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/subiect04_19.pdf.
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120175&lang=ro.%20%20
https://renam.md/wp-content/uploads/2020/10/NI4OS-Europe-EOSC-material-training-in-romana.pdf
https://renam.md/wp-content/uploads/2020/10/NI4OS-Europe-EOSC-material-training-in-romana.pdf
https://renam.md/wp-content/uploads/2020/10/NI4OS-Europe-FAIR-material-training-in-romana.pdf
https://renam.md/wp-content/uploads/2020/10/NI4OS-Europe-FAIR-material-training-in-romana.pdf
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Biblioteca Ştiinţifică a ASEM. Situaţie statistică în anul 2020 

 

Nr. Indice 

 

2020 

I. COLECŢII (total) 273560 

1 Titluri  52468 

   

2 Cărţi (ex.)                  173345 

2.1      Titluri 51380 

3 Periodice volume (reviste)                        21872 

3.1 Periodice (titluri) 848 

3.2 În limba română 188 

4 Ziare volume                             982 

4.1. Ziare (titluri)  41 

4.2        În limba română 25 

   

5 Manuscrise                            504 

6 Autoreferate 1868 

7 Documente audiovizuale 1479 

 Altele 16 

8 Ştiinţifică                                             82298 

9 Didactică                                   173556 

10 Alte tipuri de documente după conţinut 933 

11 Beletristică 16773 

   

12 În limba română                   170704 

13 În limba rusă                      83625 

14 În limbi străine                   19231 

   

15 Valoarea totală a colecţiei (lei) 11896191.72 

16 Fondul de schimb (ex.) 129 

17 Număr de metri liniari de raft 5471 

 

II. ACHIZIŢII ÎN CURSUL ANULUI  

(total ex.) 

4244 

1 Titluri 254 

1.1 În limba română   211 

   

2 Cărţi (ex.) 3828 

2.1        Titluri 208 

3 Manuscrise 16 

4 Autoreferate 17 

5 Documente audiovizuale 11 

6 Seriale volume          384 

6.1         Reviste volume                          361 

6.2         Ziare volume                             23 

6.3 Număr de abonamente la ediţii periodice 40 

6.3.1         În limba română 29 

6.3.2         Numărul de titluri de reviste curente 28 
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6.3.3        Numărul de titluri de ziare curente 12 

   

7 Ştiinţifică                                      481 

8 Didactică                               3709 

9 Altele 12 

9.1 Beletristică 42 

10 În limba română (ex.)            3870 

11 În alte limbi (ex.)  374 

11.1          În limba rusă 69 

11.2          În limbi străine 305 

   

12 Din buget ASEM (ex.) 611 

13 Donaţii (ex.)                              3368 

14 Valoarea totală a intrărilor (lei) 356052.69 

15 Schimb de publicaţii (ex.) 76 

 

III. Casări (ex.) 2806 

1 Titluri 2252 

2 În limba română (ex.) 496 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. INTRĂRI UTILIZATORI 36125 

1 Vizite virtuale  28200 

 

 

VI. ÎMPRUMUT ŞI CONSULTAREA  

DE DOCUMENTE 

52689 

1 În limba română 45616 

2 Accesări baze de date 17005 

 

VII. ÎMPRUMUT INTERBIBLIOTECAR  

1 Cereri primite 17 

2 Împrumuturi acordate 17 

3 Cereri adresate altor biblioteci 13 

4 Împrumuturi acordate  13 

 

 

 

 

 

IV. UTILIZATORI 7552 

1 Utilizatori activi  5516 

2 Studenţi                                   4858 

3 Cadre didactice                        332 

4 Doctoranzi 29 

5 Masteranzi 116 

6 Alte categorii 59 

7 Utilizatori nespecifici 122 
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VIII. SERVICII CONTRA PLATĂ  

1 Suma încasată (lei) 4265 

1.1 Servirea utilizatorului nespecific (lei) 3535 

1.2 Servicii Multimedia (lei) 700 

1.3 Alte (penalităţi) 30 

 

 

X. ACTIVITĂŢI CULTURALE 162 

1 Activităţi publice                                        14 

2 Expoziţii informative  20 

3 Expoziţii tematice 119 

4 Expoziţii virtuale 7 

5 Alte expoziţii (pictură, foto)  4 

 

 

X. ACTIVITATEA BIBLIOGRAFICĂ  

1.  Referinţe bibliografice complexe 133 

2.  Consultaţii 645 

3.  Cursul „Cultura informaţiei” pentru studenţii 

anului I 

2 ore / 846 

participanți 

4.  Cursul „Cultura informaţiei” pentru studenţii 

anului III 

2 ore / 509 

participanți 

5.  Cursul „Cultura informaţiei” pentru 

masteranzi 

2 ore / 150 

participanți 

6.  Cursul „Cultura informaţiei” pentru 

doctoranzi 

2 ore / 846 

participanți 

7.  Cursul „Cultura informaţiei” pentru 

departamente 

2 departamente 

8.  Lucrări bibliografice 1 

 

XI. PUBLICAŢII 6 

 

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 

 

XII

I. 

FACILITĂŢI  

1 Nr. total calculatoare 82 

1.1 Nr. staţiilor pentru utilizatori 66 

2 Nr. staţiilor cu acces la Internet 82 

3 Capacitatea de primire (nr. de locuri în sălile 

de lectură) 

385 

4 Suprafaţa (m
2
) 1460 

5 Spaţiu per utilizator 0,19 
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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) 113556 

8.1 Înregistrări cărţi 46788 

8.2 Înregistrări articole 64581 

8.3 Înregistrări seriale 552 

8.4 Înregistrări AV 1635 

9 Nr. de înregistrări în baza de date în anul 

2020 

971 

10 Existenţa accesului liber (procente din fondul 

total de publicaţii) 

85 

11 Zile lucrătoare pe parcursul anului 240 

 

XIV. UTILIZAREA MIJLOACELOR 

FINANCIARE 

 

1 Pentru dezvoltarea colecţiei (total) 

(1.1+1.2+1.3+1.4+2) 

394052 

1.1 Buget ASEM 

(1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5+2.1+2.2) 

192703 

 

1.1.1 Achiziţii carte                                       50541,10 

1.1.2 Editura ASEM 35427,50 

1.1.3 Achiziţii seriale 59513,66 

1.1.4 Baza de date EBSCO 32000 

1.1.5 Baza de date Juristul 6000 

1.2. Donaţii                                         16383,00 

1.3 Schimb de carte 7507,34 

1.4 Cărţi achiziţionate în locul celor pierdute de 

utilizatori 

7801,09 

2 Pentru dezvoltarea colecţiei CNC (total)  178879 

2.1 Achiziţie carte CNC buget, transfer BŞ ASEM  - 

2.2 Abonare periodice CNC 1714,50 

2.3 Donaţii CNC  9144,50 

2.4 Cărţi achiziţionate în locul celor pierdute de 

utilizatori 

12040 

2.5 Închirierea manualelor școlare 155980 

 

 

XV. 

SERVICII AUXILIARE  

1 Scanare 5000 

2 Listare 5000 

3 Lucrări de legare şi copertare, restaurare 1000 
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XVI. INDICI MEDII  

1 Indice de frecvenţă (nr. vizitelor / nr. 

utilizatorilor) 

4,8 

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

lucrate) 

150 

3 Indice de lectură (nr. împrumuturilor / nr. 

utilizatorilor) 

4,7 

4 Împrumut per zi (nr. împrumuturilor / nr. 

zilelor lucrate) 

219 

5 Circulaţia fondului (nr. împrumuturilor / nr. 

colecţiilor) 

0,2 

6 Indice de dotare (nr. colecţiilor / nr. 

utilizatorilor)  

36,2 

7 Indice de capacitate de primire (nr. 

utilizatorilor / nr. locurilor de primire) 

19,6 

8 Intrări noi per utilizator 0,56 

9 Intrări noi per utilizator (buget ASEM) 0,08 

10 Cheltuieli pentru achiziţii per utilizator 

(total, lei)    

52,2 

11 Cheltuieli pentru achiziţii per utilizator 

(buget ASEM, lei) 

28,1 

12 Rata de înnoire a stocului (colecţia / intrări 

noi) 

64,5 

13 Nr. de utilizatori per calculator 92 

14 Media per titlu (total colecţie) 5,2 

15 Media per titlu (intrări noi) 16,7 

 

XVII. NORMA UNUI SALARIAT  

1 Documente (nr. colecţiilor / nr. salariaţilor) 9515 

2 Frecvenţe (nr. vizitelor / nr. salariaţilor) 1257 

3 Împrumut (nr. împrumuturilor / nr. 

salariaţilor) 

1832 

4 Utilizatori (nr. utilizatorilor / nr. salariaţilor) 263 
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Raionul (municipiul, UTA Găgăuzia) Mun. Chişinău __ 
Район (муниципий, АТО Гагаузия) 
 

 

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

Strada Bănulescu Bodoni__________________________nr.59 
Улица                                                                           № 

 

Cod CUIÎO 
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Cod IDNO     
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(semnătura/ подпись) _________________________________________ 
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Executantul ______Cheradi Natalia______________________________ 
Исполнитель     (nume, prenume / фамилия, имя) 

 

tel.: ___022 402 722_____________________________ 
тел. 

 

e-mail__cheradi@lib.ase.md_________________________ 
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BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 

 

 

 

 

 

 

Cercetare statistică  

anuală  

 

 

Статистическое обследование  

годовое 
 

 

 

№ 6-c 

 

 

Activitatea bibliotecilor 

 

Деятельность библиотек 

 
 

 

 

2020 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

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 

Casări în  
cursul anului 

Выбыло в  
течение года 

Existent 
la sfârşitul 

anului 
Состоит 
на конец 

года 
 

Cărţi 

Книги 

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

20 

451 2329 165162 

numărul de titluri 

число названий 30 163 2238 39342 

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 

354  20860 

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 

16  504 

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 

11  1479 

Documente grafice 

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

100 

   

Brevete 
Патенты 

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

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

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

120 

17  1884 

Total (unităţi materiale) (suma rânduri 20, 40, 60 - 120) 
Всего (физических единиц) (сумма строк 20, 40, 60 - 120) 130 849 2329 189889 

din care în limba de stat 
из них на государственном языке 

140 700 64 122438 

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

 

Indicatori 

Показатели 

 

Nr. rând 
№ 

строки 

Achiziţii în 
cursul anului 
Поступило 
в течение 

года 

Casări în  
cursul anului 

Выбыло в  
течение года 

Existent la 
sfârşitul 
anului 

Состоит на 
конец года 

Baze de date achiziționate de bibliotecă (număr) 

Базы данных, приобретенные библиотекой (число) 

150 26 - 26 

Baze de date create de bibliotecă (număr) 

Базы данных, созданные библиотекой (число) 

160 - - 2 

Documente digitale (titluri) și publicaţii electronice seriale 

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

bibliotecă 
Цифровые документы (число названий) и электронные 

периодические издания (число номеров/выпусков), 

произведенные в электронной форме или оцифрованные 

библиотекой 

170 40 - 1578 

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

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

 

Nr. rând 

№ строки 

Numărul de titluri 

Количество названий Din care / Из них: 

 
Total abonamente 

Всего 

абонементов 

 

Total 

Всего Din care în limba de stat 

Из них на 

государственном языке 

Numărul de titluri de 

reviste curente 

Количество 

названий текущих 

журналов 

Numărul de titluri 

de ziare curente 

Количество 

названий текущих 

газет 

 
R 1 2 3 4 5 

180 32 22 26 6 32 

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

 

Nr. 
rând. 
№ 

строки 

 
Indicatori 

Показатели 

 

Total 
Всего 

Din care 
copii până la 16 ani 

Из них 
дети до 16 лет 

R 1 2 3 

a) Utilizarea bibliotecii 
Пользование библиотекой 

 

190 Numărul de utilizatori activi (au vizitat biblioteca în anul de referinţă) 
Число активных пользователей (посетили библиотеку в течение отчетного года) 

5556  

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 
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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 

19542  

270 
Numărul de împrumuturi  

Число выдач 

25650  

280 
din care în limba de stat 

        из них на государственном языке 

21139  

290 
Numărul de vizitatori pe website-ul bibliotecii 

Число посетителей веб-сайта библиотеки 

5621 x 

300 
Numărul de vizitatori pe blogul/blogurile bibliotecii 

Число посетителей блога/блогов библиотеки 

1043  

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

 

28200 x 

320 Numărul de vizite virtuale pe blogul/blogurile bibliotecii 

Число виртуальных посещений на блоге/блогах библиотеки 
4731 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) 

952 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 

113556 x 

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

1 x 
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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.) 

121  

510 din care numărul de expoziţii 
из них число выставок 

114  

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

2  

 

 
530 Numărul de participanți la servicii moderne de bibliotecă 

Число участников современных библиотечных услуг 
156  

540 Instruirea non-formală a utilizatorilor 
Неформальное обучение пользователей 

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

 
 
 
 
 
 

94  

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

1873  

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 

600 Numărul de voluntari ai bibliotecii 
Число волонтеров библиотеки 

- x 

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

- x 

 

6. ÎMPRUMUT INTERBIBLIOTECAR 

МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ 

 
 

Nr. rând 
№ строки 

Indicatori 
Показатели 

 
Biblioteci din ţară 

Библиотеки 
страны 

 
 

 
Biblioteci din alte 

ţări 
Библиотеки 

других стран 
R 1 2 3 

620 
Numărul total de cereri primite de la alte biblioteci 

Общее число полученных заявок от других библиотек 
17  

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

17  

640 
Numărul total de cereri adresate altor biblioteci 

Общее число заявок, направленных в другие библиотеки 
13  

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

13  

 

7. VENITURI ȘI CHELTUIELI MIJLOACE FINANCIARE 

ПОСТУПЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ 

 

Nr.  
rând 
№ 

стро-
ки 

 

 

Total 

buget 

aprobat 

 

Всего 
бюджет 

 

Total 

cheltuieli 

 

Всего 

расходов 

Din care / Из них  

Valoarea 

totală a 

fondurilo

r atrase 

Общая 
сумма 

привлече

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 



37  

Biblioteca Științifică a ASEM. RAPORT DE ACTIVITATE în anul 2020 

 

нных 

средств 

R 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

660 

 

 

- 

1931557 

 

1700000 215174 - - - 16383 

 

8. PERSONAL DE BIBLIOTECĂ 

ПЕРСОНАЛ БИБЛИОТЕКИ  

  

Personal 
Персонал 

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

Из них профессиональный персонал и специализированный персонал  

(численность) 

 

 

 

 
Personal care deţine 

categorie de calificare 

Персонал с 

квалификационной 

категорией 

 

 
N

r.
 r

ân
d
  №

 с
т

р
о
ки

 
râ

n
d
 

№
  

ст
р
о
ки

 
râ

n
d
 

№
  

ст
р
о
ки

 N
r.

  
râ

n
d
 

№
  

ст
р
о
ки

 
 

to
ta

l 
(n

u
m

ăr
) 

вс
ег

о
 (

ч
и

сл
ен

н
о

ст
ь)

 

în
 e

ch
iv

al
en

t 
n
o
rm

ă 
în

tr
eg

ă 
в 

эк
ви

ва
ле

н
т

е 
п

о
лн

о
го

 р
а

б
о

ч
ег

о
 д

н
я
 

  

to
ta

l 

вс
ег

о
 

în
 e

ch
iv

al
en

t 
n
o
rm

ă 
în

tr
eg

ă 
в 

эк
ви

ва
ле

н
т

е 
п

о
лн

о
го

 р
а

б
о

ч
ег

о
 д

н
я
 

 

In
fo

rm
at

ic
ie

n
i 

(i
n

g
in

er
i-

p
ro

g
ra

m
at

o
ri

, 

ad
m

in
is

tr
at

o
ri

 d
e 

re
ţe

a)
 

С
п

ец
и
а

ли
ст

ы
 И

Т
 (

и
н
ж

ен
ер

ы
-

п
р

о
гр

а
м

м
и

ст
ы

, 
а

д
м

и
н
и

ст
р

а
т

о
р

ы
 

си
ст

ем
) 

cu studii 
superioare 
с высшим 

образованием 

cu studii profesional 
tehnice şi generale 
с профессионально-

техническим и 
общим 

образованием 
to

ta
l 

вс
ег

о
 

in
cl

u
si

v
 p

er
so

n
al

 p
ro

fe
si

o
n
al

 

в 
т

. 
ч
. 
п
р
о
ф

ес
си

о
н
а
ль

н
ы

й
 

п
ер

со
н
а
л 

to
ta

l 

вс
ег

о
 

in
cl

u
si

v
 p

er
so

n
al

  
p
ro

fe
si

o
n
al

 
в 

т
. 
ч
. 
п
р
о
ф

ес
си

о
н
а
ль

н
ы

й
 

п
ер

со
н
а
л 

to
ta

l 

вс
ег

о
 

din care 

ca
te

g
o

ri
a 

II
 

вт
о

р
а

я
 к

а
т

ег
о

р
и

я
 

ca
te

g
o

ri
a 

I 

п
ер

ва
я
 к

а
т

ег
о
р

и
я
 

ca
te

g
o

ri
a 

su
p

er
io

ar
ă 

вы
сш

а
я 

к
а

т
ег

о
р
и

я
 

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

670 

 

 

26 24,75 26 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 

680 Participarea personalului de bibliotecă la activități de educație formală  

(cursuri de inițiere sau tematice, programe de recalificare) 

Участие сотрудников библиотеки в мероприятиях формального 

обучения (курсы по инициированию в специальность или 

тематические, программы переквалификации) 

- - 

690 Participarea personalului de bibliotecă la activități de educație non-

formală, organizate de bibliotecă 

Участие сотрудников библиотеки в мероприятиях 

неформального обучения, организованных библиотекой 

630 25 
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700 Participarea personalului de bibliotecă la activități de educație non-

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

Участие сотрудников библиотеки в мероприятиях 

неформального обучения, организованных другими 

библиотеками, центрами обучения, учреждениями 

1945 25 

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

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

referință 

Число сотрудников библиотеки, принявших участие хотя бы в 

одном мероприятии формального или неформального обучения в 

период отчетного года 

 

x 
 

25 
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anuală  

 

 

Статистическое обследование  

годовое 
 

 

 

№ 6-c 

 

 

Activitatea bibliotecilor 

 

Деятельность библиотек 

 
 

 

 

pentru anul 2020  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

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. 

http://www.statistica.md/
http://www.stistica.md/
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1. DATE GENERALE 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

   

 
 
 

Nr. rând. 
№ 

строки 
 

 

 
Localul bibliotecii 

Помещение библиотеки 

 
Starea fizică a localului 

bibliotecii 
Физическое состояние  
помещений библиотеки 

 
necesită reparație capitală/ 
требуется капитальный 

ремонт - 1 
 

avariată/аварийное - 2 
 
 
 
 
 
 

 
 

Suprafaţa totală a 
localului bibliotecii 

(m. p.) 
 

Общая площадь 
помещений 
библиотеки  

(кв. м.) 
 
 

 
 

Timp mediu de 
funcţionare pe 

săptămână 
 

Среднее время 
функционирования  

за неделю 
 
 

special -1 
специальное  

 
reamenajat - 2  

приспосо-
бленное 

propriu - 1 
собственное 

 
arendat - 2 

арендованное 

R 1 2 3 4 5 

 

10 

2 1  110 50 

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

 

 

Indicatori 

Показатели 

 

Nr. rând. 
№ 

строки 

Achiziţii în  
cursul anului 
Поступило 
в течение 

года 

Casări în  
cursul anului 

Выбыло в  
течение 

года 

Existent 
la sfârşitul 

anului 
Состоит 
на конец 

года 
Cărţi 

Книги 

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

20 

 

 

3377 

 

 

406 

 

 

81803 

numărul de titluri 

число названий 30 
45 14 12038 

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

Сериальные издания (газеты, журналы, ежегодники, др. 

продолжающиеся издания) 

numărul de unităţi materiale (u.m.) 

число материальных единиц (мат. ед.) 

40 

6 78 

 

1868 

numărul de titluri 

число названий 50 
  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 
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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 

   

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

3395  484 83671 

din care în limba de stat 
из них на государственном языке 

140 
3170 432 48269 

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

 

Indicatori 

Показатели 

 

Nr. rând 
№ 

строки 

Achiziţii în 
cursul anului 
Поступило 
в течение 

года 

Casări în  
cursul anului 

Выбыло в  
течение года 

Existent la 
sfârşitul 
anului 

Состоит на 
конец года 

Baze de date achiziționate de bibliotecă (număr) 

Базы данных, приобретенные библиотекой (число) 

150    

Baze de date create de bibliotecă (număr) 

Базы данных, созданные библиотекой (число) 

160    

Documente digitale (titluri) și publicaţii electronice seriale 

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

bibliotecă 
Цифровые документы (число названий) и электронные 

периодические издания (число номеров/выпусков), 

произведенные в электронной форме или оцифрованные 

библиотекой 

170    

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

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

 

Nr. rând 

№ строки 

Numărul de titluri 

Количество названий Din care / Из них: 

 
Total abonamente 

Всего 

абонементов 

 

Total 

Всего Din care în limba de stat 

Из них на 

государственном языке 

Numărul de titluri de 

reviste curente 

Количество 

названий текущих 

журналов 

Numărul de titluri 

de ziare curente 

Количество 

названий текущих 

газет 

 
R 1 2 3 4 5 

180 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) 

1996 510 

200 
din care / из них: 

Bărbați / Мужчины 
 

  

210 Femei / Женщины   
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220 
din care / из них: 

Copii până la 16 ani / Дети до 16 лет 

510 x 

230 Tineri (17-34 ani) / Молодежь (17-34 лет) 1432 x 

240 Adulți (35-64 ani) / Взрослые (35-64 лет) 54 x 

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

260 
Numărul de intrări 

Число посещений 

16583  

270 
Numărul de împrumuturi  

Число выдач 

27039  

280 
din care în limba de stat 

        из них на государственном языке 

25477  

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 



 

 

43 

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.) 

41  

510 din care numărul de expoziţii 
из них число выставок 

34  

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

  

 

 
530 Numărul de participanți la servicii moderne de bibliotecă 

Число участников современных библиотечных услуг 
  

540 Instruirea non-formală a utilizatorilor 
Неформальное обучение пользователей 

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

 

 
 
 
 
 

34  

550 Numărul total de participanți la ore de instruire non-formală 

Общее число участников неформального обучения 
500  

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

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

  

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

  

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

1 x 

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

 x 

600 Numărul de voluntari ai bibliotecii 
Число волонтеров библиотеки 

 x 

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

 x 

 

6. ÎMPRUMUT INTERBIBLIOTECAR 

МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ 

 
 

Nr. rând 
№ строки 

Indicatori 
Показатели 

 
Biblioteci din ţară 

Библиотеки 
страны 

 
 

 
Biblioteci din alte 

ţări 
Библиотеки 
других стран 

R 1 2 3 

620 
Numărul total de cereri primite de la alte biblioteci 

Общее число полученных заявок от других библиотек 
  

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

  

640 
Numărul total de cereri adresate altor biblioteci 

Общее число заявок, направленных в другие библиотеки 
  

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

  

 

7. VENITURI ȘI CHELTUIELI MIJLOACE FINANCIARE 

ПОСТУПЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ 

 

Nr.    Din care / Из них  
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rând 
№ 

стро-
ки 

 

Total 

buget 
aprobat 

 

Всего 

бюджет 

Total 

cheltuieli 
 

Всего 

расходов 

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 

Valoarea totală 

a fondurilor 
atrase 

Общая сумма 

привлеченных 

средств 

R 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

660 
 

        

 

8. PERSONAL DE BIBLIOTECĂ 

ПЕРСОНАЛ БИБЛИОТЕКИ  

  

Personal 
Персонал 

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

Из них профессиональный персонал и специализированный персонал  

(численность) 

 

 

 

 
Personal care deţine categorie de 

calificare 

Персонал с квалификационной 

категорией 

 

 
N

r.
 r

ân
d
  №

 с
т

р
о
ки

 
râ

n
d
 

№
  

ст
р
о
ки

 
râ

n
d
 

№
  

ст
р
о
ки

 N
r.

  
râ

n
d
 

№
  

ст
р
о
ки

 
 

to
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l 
(n

u
m
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) 
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ег

о
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ч
и

сл
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н
о

ст
ь)

 

în
 e
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t 
n
o
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ă 
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ă 
в 
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ви
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н
т
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п

о
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а

б
о

ч
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to
ta

l 
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о
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n
o
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в 
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н
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п

о
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б
о

ч
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я
 

 

In
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ie

n
i 

(i
n

g
in

er
i-

p
ro

g
ra

m
at

o
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, 
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m
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o
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 d
e 
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ţe

a)
 

С
п
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и
а
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ы
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Т
 (

и
н
ж
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ы
-

п
р

о
гр

а
м

м
и
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ы

, 
а

д
м

и
н
и

ст
р

а
т

о
р

ы
 

си
ст

ем
) 

cu studii 
superioare 
с высшим 

образованием 

cu studii profesional 
tehnice şi generale 
с профессионально-

техническим и 
общим 

образованием 

to
ta

l 

вс
ег

о
 

in
cl

u
si

v
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so

n
al

 p
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o
n
al
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т
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g
o
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вт
о

р
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я
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а
т
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р
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я
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g
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к
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р
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R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

670 

 

 

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 

680 Participarea personalului de bibliotecă la activități de educație formală  

(cursuri de inițiere sau tematice, programe de recalificare) 

Участие сотрудников библиотеки в мероприятиях формального 

обучения (курсы по инициированию в специальность или 

тематические, программы переквалификации) 

- - 

690 Participarea personalului de bibliotecă la activități de educație non-

formală, organizate de bibliotecă 

Участие сотрудников библиотеки в мероприятиях 

неформального обучения, организованных библиотекой 

21 4 
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700 Participarea personalului de bibliotecă la activități de educație non-

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

Участие сотрудников библиотеки в мероприятиях 

неформального обучения, организованных другими 

библиотеками, центрами обучения, учреждениями 

20 4 

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

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

referință 

Число сотрудников библиотеки, принявших участие хотя бы в 

одном мероприятии формального или неформального обучения в 

период отчетного года 

 

x 
 

4 
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Secvenţe foto, anul 2020 

 

 
 

 

 
 

Lansarea cărții International Trends in Academic Library Development, editată în cadrul 

Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova” cu suportul 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a RM. 28 ianuarie 2020, Chișinău, Academia de 

Studii Economice a Moldovei. Cartea este plasată în acces deschis în ZENODO: 

https://zenodo.org/record/3524992#.XjAWgTIzaUk  

Înregistrarea video: https://www.youtube.com/watch?v=OuKhjsUdoy8 

 

 

https://zenodo.org/record/3524992%23.XjAWgTIzaUk
https://www.youtube.com/watch?v=OuKhjsUdoy8


 

 

47 

 

 
 

Recital literar-muzical „Citim VIERU”, prilejuit de aniversarea a 85 de ani de la nașterea 

poetului-simbol al poeziei basarabene - Grigore Vieru, eveniment organizat în cadrul Anului 

Lecturii 2020, Biblioteca Științifică a ASEM, Chișinău, Republica Moldova,  13 februarie 2020 
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Trainingul „Creăm conținut digital în Wikipedia”, formator Gheorghe A. Iordachi, voluntar 

Wikipedia, Biblioteca Științifică a ASEM, Chișinău, Republica Moldova, 18 februarie 2020 
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La 11 septembrie 2020, în scuarul ASEM a avut loc evenimentul de prezentare a conceptului 

compoziției sculpturale „Cușma lui Guguță”. La eveniment au fost prezenți Ion Ceban, Primarul 

General al Municipiului Chișinău, Grigore Belostecinic, academician, prof. univ., dr. hab., 

Rector al ASEM, Spiridon Vangheli, scriitor pentru copii, „tatăl lui Guguță”, Angela Cutasevici, 

Viceprimar de Chișinău,  Veaceslav Jiglițchi, sculptor. 
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Lansarea Cărții „Paul BRAN – personalitate marcantă a științei românești: la 80 de ani de la 

nașterea marelui economist”, în cadrul Conferinței științifice internaționale „Competitivitatea și 

inovarea în economia cunoașterii”, ASEM, Chișinău, Republica Moldova , 25 septembrie 2020 
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Masa rotundă online „ACCESUL DESCHIS – CONSTRUIREA ECHITĂȚII STRUCTURALE 

ȘI A INCLUZIUNII”, organizată de Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, 

Consorțiul REM, Departamentul Comunicare şi Teoria Informării al Facultății Jurnalism şi 

Știinţe ale Comunicării USM, Biblioteca Științifică a ASEM, Chișinău, Republica Moldova, 21 

octombrie 2020 
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Noaptea Cercetatorilor, 27 noiembrie 2020 
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La 24 decembrie 2020, doamna dr. Silvia Ghinculov, director a semnat programele de activitate 

a serviciilor BȘ a ASEM.   

 

 
[Executori: dr. Cheradi Natalia, e-mail: cheradi@lib.ase.md; Nicuţă Ina, e-mail: inanic@lib.ase.md]  
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