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STRATAN -  

     
                    promotor al misiunii                                                            
           şi valorii bibliotecarului 

În vara anului 1957, la 21 iulie, în satul Sângerii Noi, raionul Sângerei, vedea lumina 
zilei cel de –al patrulea copil din cei şapte fraţi şi surori, cărora le-au dat viaţă soţii Filimon 
şi Natalia Popovici. Fata sârguincioasă cu numele Elena, a terminat şcoala generală în anul 
1973 și este admisă la învăţătură în Şcoala de Iluminare Culturală „Elena Sârbu” din Soroca. 
O absolveşte cu succes şi devine bibliotecar de calificare medie. Specialitatea aleasă şi puţina 
experienţă obţinută la început în domeniu i-au dezvoltat gustul cărţii şi al lecturii, al ordinii şi 
disciplinii, al dorinţei de a progresa în continuare. Ca urmare, între anii 1977 şi 1983 o vedem 
pe Elena Stratan din nou cu „ burta pe carte”, de data aceasta la Facultatea de Filologie a 
Universităţii de Stat din Moldova. Căpătuită cu multe cunoştinţe şi aspiraţii nobile tânăra şi 
ambiţioasa Elena se avântă în lumea bibliotecară: Biblioteca pentru copii din Tiraspol, şefă a 
Bibliotecii comunale din Mărineşti, Biblioteca sindicală a Combinatului de blănuri din Bălți. 

Pe la mijlocul făurarului din 1990, când au început reformele în domeniul sistemului 
biblioteconomic în Republica Moldova, Elena Stratan se angajează temporar la Biblioteca 
Ştiinţifică a Institutului Pedagogic de Stat „Alecu Russo” din Bălţi în calitate de bibliotecar de 
la 12.02.1990 până la 15.08.1990. Directoarea, regretata Faina Tlehuci, cu firea ei iscoditoare 
şi previzionară, a reusit să descopere în persoana lui Elena Stratan un bun profesionist, căruia 
îi este tare dragă meseria aleasă, și-o angajează  pe termen nelimitat cu salariul de 155 ruble, 
care crește până la 170 ruble, apoi tot mai mult şi tot mai multe… Dacă răsfoim paginile 
astrologice, aflăm că punctele forte ale nativilor din 21 iulie sunt curiozitatea, profunzimea, 
meticulozitatea, responsabilitatea, dărnicia şi bonomenia, calităţi pe care le găsim cu 
prisosinţă la omagiata noastră. 

Într-adevăr, Elena Stratan posedă o seamă de insușiri ce ţin, mai întâi, de atitudine. 
Este proactivă, gândeşte inainte de a acţiona, vine mereu cu idei creative, transformându-se 
în timp, într-o armă de mare valoare a Bibliotecii universitare din Bălţi. Se implică şi caută 
să fie implicată întotdeauna în tot ceea ce se întâmplă în Bibliotecă. În calitate de şefă a 
subdiviziunii de Literatură Naţională a participat activ la testarea şi implementarea Modului 
Circulaţie în formatul MARC, apoi în Soft-ul integrat de bibliotecă TINLIB (anii 1994-1998; 
1999-2003). S-a integrat cu multă pasiune în aplicarea serviciilor moderne de Biblioteca 
2.0 şi Web 2.0, crearea şi menţinerea primului blog al Bibliotecii în anul 2010, după care 
urmează și alte bloguri: „Biblioteca universitară în dialog cu utilizatorii”, „Profesional”, iar 
în 2015 - Filiala BIN, Biblioteci de învăţământ din Nord, cu sediul la Bălţi a Asociaţiei 
Bibliotecarilor din Republica Moldova. A creat primele conturi şi a administrat profilurile 
Bibliotecii Ştiinţifice USARB pe rețelele sociale, biblioteci şi platforme deschise (Facebook, 
Twitter, Flickr, Slideshare, Google+, Pinterest, Calameo, Issuu, Scribd, OpenLibrary) ş.a. De 
asemenea, dnei Elena Stratan îi datorăm înregistrarea Repozitoriului instituţional ORA (Open 



Recearch Archive) – USARB în directorii şi registre internaționale (ROAR, ROARMAP, 
DOAR, DURA SPACE), deschiderea paginilor Proiectelor BŞ USARB pe Twitter şi 
Facebook ş.a. Este membru al grupului de gestionare a conţinutului sit-ului Bibliotecii, 
autor de texte pentru rubrica Evenimente Noutăţi, monitorizarea on-line a evenimentelor 
profesionale şi ştiinţifico - culturale desfăşurate în cadrul Bibliotecii şi Universităţii. 

Deţine în palmares circa 230 de publicaţii, mai bine de 110 participări la conferinţe 
şi seminarii pe diverse niveluri. Este autor, alcătuitor, prefaţator, membru al colegiului 
de redacţie, redactor al publicaţiilor editate de Biblioteca Ştiinţifică USARB: monografii, 
colocvii, conferinţe, bibliografii, cataloage, dicţionare, anuare, ghiduri, bloguri, expoziţii 
online, articole ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din țară, în revistele Universităţii, 
publicate în culegeri, studii, referate publicate pe Internet. Este membru al colegiului de 
redacţie a revistei de biblioteconomie şi ştiinţa informării Confluenţe Bibliologice, susţinând 
de mulţi ani rubrica BiblioMesager, face parte din colegiul de redacție a revistei electronice 
BIBLIOUNIVERSITAS@ABRM.md, revistă de teorie şi practică a bibliotecilor universitare 
din R. Moldova, editată de Biblioteca universitară din Bălţi, este membru al colegiului de 
redacţie a materialelor Colloquia Bibliothecariorum, Colloquia Professorum.

Are în sarcină organizarea asistenţei de specialitate în vederea dezvoltării şi aplicării 
programelor infodocumentare dedicate. Participă la dezvoltarea cadrului de reglementare 
şi normativ - tehnologic, elaborarea şi actualizarea proceselor infodocumentare. Este 
membru important al grupului de lucru privind elaborarea Strategiei şi a Planului ei de 
monitorizare. De mai mulţi ani redactează planurile şi rapoartele anuale de activitate 
ale Bibliotecii universitare bălţene, participă la sintetizarea şi generalizarea experienţei 
Bibliotecii, elaborarea conceptelor, politicilor. 

Este orientată mereu spre utilizatori, îi tratează cu respect, oferindu-le servicii de 
calitate, iar studenţii, profesorii şi colegii mereu i-au răspuns cu încredere, respect şi 
loialitate. Timp de cinci ani (2003-2007) a coordonat Centrul de Cultură a Informaţiei, 
fiind asistent la catedra de Electronică şi Informatică pentru promovarea Modulului 
Bazele Culturii Informaţiei în cadrul cursului universitar Tehnologii Informaţionale şi 
Comunicaţionale. În anul 2009 a cumulat funcţia de lector superior la catedra de Literatură 
Română şi Universală pentru promovarea disciplinei Istoria Bibliotecii la specialitatea (ce a 
avut o scurtă durată în USARB) de Biblioteconomie, asistenţă informaţională. Arhivistică. 
A elaborat Curriculumul şi Fişa Disciplinei Bazele Culturii Informaţiei. 

Elena Stratan este un redactor meticulos, după ea puţin ce trebuie redactat ori refăcut, 
astfel se contrbuie la economisirea timpului şi a resurselor. Nu se lasă măcinată de rutină, 
aflându-se mereu în stare de dinamism şi contribuie într-un ritm alert la rezolvarea oricăror 
sarcini. Ştie sa-şi administreze timpul şi să se autodisciplineze. Urmăreşte mereu punctul 
în care se află un proces şi mereu caută soluţii pentru a interveni şi a rezolva problemele. 
Este flexibilă şi se adaptează rapid la diverse situaţii. La temelia tuturor activităţilor dnei 
Elena Stratan se află formarea continuă. Permanent învaţă, foarte uşor trece de la o sarcină 
la alta, chiar fiind total diferită, fără a-şi pierde concentrarea. Este o persoană cu spirit 
întreprinzator, se mobilizeaza şi cauta resurse si solutii pentru a realiza obiective de orice 
gen. În felul acesta obţine eficienţă. În toate sectoarele de activitate unde nu şi-ar fi onorat 
funcţiile, Elena Stratan a demonstrat eficienţă şi valoare.

Productivitatea muncii în instituţia noastră se bazează pe o comunicare bună. Elena 
Stratan face parte din persoanele care comunică uşor şi poate oferi un feed-back imediat, 
obiectiv si sincer, atat pentru ceea ce este valoros, cat si pentru ceea ce o deranjeaza. Toţi 



bibliotecarii, inclusiv din bibliotecile preuniversitare de învăţământ, vin pentru a primi 
consultații în subdiviziunea de Cercetare. Asistenţă de specialitate, în fruntea căreia se 
află Elena Stratan din anul 2003 până în prezent. Are răbdarea şi abilitatea sa-i asculte pe 
toţi şi comunică, atât verbal cât şi non-verbal, intr-o maniera corectă şi prietenoasă, dar 
profesională.

Funcţia de coordonatoare a Centrului Biblioteconomic Departamental, pentru 
bibliotecile din instituţiile preuniversitare de învăţământ, o asigură prin colaborarea eficientă 
cu Organele Locale de specialitate în domeniul Învăţământului din municipiul Bălţi şi 
cincispezece raioane din Nordul Republicii Moldova. Mai bine de 13 ani sunt colectate 
datele statistice privind activitatea a peste 600 de biblioteci şcolare, sintetizate, analizate 
şi postate pe sit –ul Bibliotecii, bloguri, conectate la sit-ul Ministerului Educaţiei, Culturii 
şi Cercetării. Statutul de formator naţional îl menţine cu demnitate şi profesionalism, 
organizând conferinţe, ateliere, seminare, mese rotunde, diseminări în cadrul Centrului 
Biblioteconomic Departamental, Filialei BIN - Biblioteci de Învăţământ din Nord Bălţi a 
ABRM.

Este una din participantele active şi responsabile în proiectele internaţionale: 
Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova (Parteneriatul dintre 
Norvegia şi Moldova) (2016 -2019), finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu 
Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci 
universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea 
Transilvania din Brașov, România; Proiectul ERASMUS + Servicii de suport pentru rețeaua 
de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea 
personalului bibliotecar şi reformarea bibliotecilor (LNSS). (2015 -2018); Proiectul MISISQ 
- TEMPUS – Modern Information Service for Improvement Study Quality – (2013-2016), 
Consorţiul a 7 biblioteci universitare împreună cu 4 parteneri din Europa; Consorţiul 
REM - Resurse electronice pentru Moldova - EBSCO Publishing; Cercetare şi dezvoltare 
în cadrul sistemului naţional de biblioteci (SNB); Overview of Information Literacy 
Resources Worldwide, realizată sub egida UNESCO (2014); Proiectul Building Strong 
Library Association (Consolidarea unei asociaţii puternice pentru biblioteci), implementat 
de ABRM în parteneriat cu Federaţia Internaţională a Asociaţiilor Bibliotecarilor (IFLA) 
şi cu suportul Programului Novateca.

Este o persoană de incredere, discretă şi receptivă, acestea fiind calităţi foarte necesare 
pentru bibliotecari, dar mai ales pentru şeful de la Asistenţa de specialitate. Ele o ajută să 
fie un bun trainer si mentor. Una dintre multiplele sarcini pe care le realizează  este aceea 
de a oferi programe de instruire pentru angajaţii Bibliotecii care trebuie puşi în contact cu 
cele mai noi tendinţe in domeniul lor de activitate. Este formator, organizator, coordonator 
al Programului de formare profesională continua şi a Şcolii Noului Angajat. Susţine  
angajaţii Bibliotecii Ştiinţifice USARB şi bibliotecarii şcolari din Nordul Republicii sa-
şi dezvolte abilităţile profesionale. Este coordonator al grupurilor instituţionale de profil 
Formare profesională continuă, membru al grupurilor: Evaluarea personalului; Integrare 
profesională. Este membru al Comisiei de atestare instituţională. A fost printre iniţiatorii 
diverselor campanii de formare a bibliotecarilor: Şcoala de Vară pentru bibliotecari USARB 
(2017); Campania de formare a formatorilor în cultura informaţiei (2016); Sesiunea de vară 
dedicată formării profesionale (2014); Formare profesională continuă (2013); Programul 
de formare profesională instituţională (2012) etc.

Este membru al Comisiei Protecţia Socială în Consiliului Biblioteconomic Naţional de 



pe lângă Ministerul Culturii; Membru al Consiliului Administrativ al BŞ USARB, membru 
al grupului de Audit intern, Aplicarea Standardelor; Controlul Colecţiilor Bibliotecii.

Munca Dnei Elena Stratan a fost înalt apreciată de Guvernul Republicii Moldova, 
oferindui-se Diploma de gradul întâi pentru activitate îndelungată şi rodnică în domeniul 
biblioteconomiei, profesionalism, contribuţie substanţială la organizarea asistenţei de 
specialitate şi la coordonarea programului de formare continuă, dinamism şi perseverenţă 
(2014). Deține Diploma Ministerului Educaţiei (2010), este distinsă cu premii şi diplome 
în cadrul concursurilor naţionale: Deţinătoare a Premiului în cadrul Concursului Naţional 
Cel mai Bun Bibliotecar al anului (2007); Deţinătoare a premiilor (Premiul Mare, I, II, 
III) a Concursului Naţional Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi 
ştiinţelor informării al ABRM (2005-2016); Diploma Asociaţiei Bibliotecarilor Pentru 
rezultate remarcabile în activitatea profesională, abnegaţie şi muncă creativă. (2013, 2007, 
2006, 2005); Diploma Universităţii Pentru profesionalism, receptivitate la nou, abnegaţie, 
corectitudine, perseverenţă (2017, 2013, 2009, 2007, 2005, 2003), etc. 

Stimată Doamnă Elena Stratan, bibliotecarii universitari de la Bălţi, vin cu o sinceră 
reverenţă de înaltă preţuire şi afecţiune pentru un profesionist şi un Om de adevărată 
vocaţie precum sunteţi! 

Calde urări de sănătate, gânduri senine şi fericire cu prilejul acestei frumoase 
aniversări. 

Să trăiţi în armonie şi cu bucurii de la scumpii copii şi nepoţi, iar anii care mai bat 
la uşă să Vă înnobileze cu dragoste şi consideraţie din partea celor dragi şi a colegilor 
respectuoşi ! 

LA MULŢI ANI !


