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• Management eficient; Instruiri de calitate cu formatori
competenţi; Vizite de documentare în instituţiile
europene; Interesul, comunicarea activă, lucrul în
echipe dedicate pe Module formate din membrii
instituţiilor - partenere; Colaborarea cu furnizorii de soft
în vederea soluţionării diverselor probleme;

• Impactul asupra BŞ USARB : diversificarea serviciilor
electronice pentru comunitatea academică; contribuţii la
crearea spaţiului informaţional unic - Catalogul partajat
ExLibris PRIMO; Repozitoriul Instituţional, baze de date.
Instruirea utilizatorilor în vederea exploatării noilor
instrumente informaţionale şi un nivel de calitate a
învăţămîntului.

• Impactul la nivel individual: cunoştinţe şi abilităţi noi,
competenţe profesionale, practici bune, valori şi
aptitudini; Competenţe transversale - abilităţi de lucru în
echipă, de comunicare orală şi scrisă, respectarea şi
dezvoltarea eticii profesionale, recunoaşterea, respectul
diversităţii şi multiculturalităţii, deschiderea către
învăţarea pe tot parcursul vieţii ş.a.

Principalele
motive care 

explică
succesul

Proiectului?



IMPACT LA NIVEL 
INSTITUŢIONAL O nouă modalitate de lucru 

în parteneriat  la distanţă –
catalogare  corporativă

Cooperarea eforturilor 
bibliotecilor moldovene  şi 

partenerilor europeni în 
vederea creării Spaţiului 

informaţional academic unic 
în R.Moldova 

Îmbunătăţirea 
managementului  

instituţional 
Implementarea noilor 
metode de învățare şi  
dezvoltarea abilităţilor 

profesionale
Crearea noilor instrumente 

informaţionale  şi  dezvoltăarea 
lor  în  Strategia Bibliotecii

Ştiinţifice USARB pe anii 2017-
2022

Noi oportnităţi de  sporire a 
vizibilităţii şi internaţionalizării

instituţiei

Sporirea calităţii instrurii şi 
cercetării ştiinţifice în 

USARB

Creșterea competitivității și
atractivității USARB



IMPACT LA NIVEL INSTITUŢIONAL / 
NAŢIONAL 

Accesul la Catalogul partajat, baze de date, Repozitorii instituţionale 
inregistrate în directorii internaţionale ROARMAP, ROAR, OpenDOAR, 
DuraSpace – contribuie în mare măsură la acreditarea specialităţilor. 

Bazele de date – exploatarea spaţiului informaţional mondial

Catalogul electronic - instrument de identificare a resurselor 
informaţionale în vederea sintetizării datelor privind dotarea
lectoratelor

RepozitoriuI Instituţional – vizibilitatea cercetătorilor şi asigurarea
instruirii la distanţă



• Politica Instituţională a Universitaţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi privind
Accesul Deschis.). 

• Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter
personal în sistemul de evidență a cititorilorîn Biblioteca Ştiinţifică USARB. 
Aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie proces-verbal nr.13 din 
16.02.2015 - http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/informatii/informatii-privind-
prelucrarea-datelor

• Regulamenul de constituire a Repozitoriului instituţional ORA USARB

• Declaraţie/contract a dreptului de autor privid amplasarea în acces deschis pe
site-ul BŞ USARB a pudlicaţiei

• Ghiduri metodice / Tutoriale

• Curriculum la disciplina Bazele Culturii Informaţiei. Secţia zi şi frecvenţă redusă, 
Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălţi

• Fisa unităţii de curs Bazele Culturii Informaţiei

• Module dezvoltate pentru disciplina Bazele Culturii Informaţiei

• Planurile de studiu, ciclul I – Licenţă – Bazele Culturii Informaţiei – 30 de ore / 1 
ECTS 

IMPACTUL 
ASUPRA 

REGLEMENTĂRII 
ACTIVITĂŢII 

http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/informatii/informatii-privind-prelucrarea-datelor


STRATEGIA DE DEZVOLTARE A BIBLIOTECII 
ŞTIINŢIFICE USARB 2017 – 2022

Elaborată în atelierele de

planificare strategică cu suportul

companiilor Centrul Pro Comunitate

și SRL CONT-M ASIST, în cadrul

Proiectului „Modernizarea serviciilor

bibliotecilor universitare din

Moldova” , MDNORO

Strategia de dezvoltare a Bibliotecii Ştiinţifice USARB pe

anii 2017-2022 -

http://libruniv.usarb.md/images/pdf/strategii_politici/strateg

ie_2017-2022.pd



SUSTENABILITATE

Proiectul „Modernizarea 
serviciilor bibliotecilor 

universitare din Moldova”. : 
CPEA-2015/10014. Termenul 
proiectului: 03/2016-10/2019,  
Coordonatori – Ane Landoy, 

Norvegia si Dr. Silvia Ghinculov, 
director, BŞ ASEM;

Surse de sprijin financiar și logistic:
USARB – server, Internet, mentenanţă 
Programul Erasmus +, Proiectul LNSS -

561633-EPP-f -2015-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP 
(2015 - 3424 /001 - 00f ) Servicii de suport 

pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea 
bibliotecilor  în Armenia, Moldova şi  Belarus 
prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi 

reformarea bibliotecilor , ( 2016 / 2018 ) ; 
Coordonator – Dr. Tereza  Khechoyan, 

Armenia  



Centrul de Informare al României
Inaugurare: decembrie 2016 

Proiect realizat cu sprijinul Ministerului pentru Românii de

Pretutindeni http://www.dprp.gov.ro/

Acces  gratuit  pentru  toţi locuitori  din Nordul Republicii Moldova.

http://dspace.usarb.md/cir/

http://dspace.usarb.md/cir/




Workshopul INDEXARE PE SUBIECTE: 
PROBLEME ŞI SOLUŢII

6 noiembrie 2017

Au participat 38 de bibliotecari din bibliotecile universitare şi specializate

din RM, inclusiv membrii Consorţiului creat în Proiectul Modernizarea

serviciilor informaţionale pentru un învăţământ de calitate (MISISQ),

Programul TEMPUS: BŞ USARB, BŞM a USAMF „N. Testemiţanu”, BŞ a

Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, BC USM, BŞ UTM, BRŞA a

UASM.

Teme abordate:

Indexarea pe subiecte: aspect teoretico-metodologic. Experienţa BŞ USARB; 

OPAC - ALEPH 500 la un an de utilizare – T. Aculova, BŞ USARB; 

Indexarea documentelor de profil medical în contextul catalogării partajate–

I. Gangan, BŞ USMF;

Descriereaanalitică a articolelor din publicaţii periodiceşi culegeri în software 
ALEPH – N. Culicov, BŞ USARB.



Participarea la şedinţele de lucru a Grupului „Catalogare” în vederea soluţionării problemelor de 
catalogare partajată.

Respectarea deciziilor privind catalogarea uniformă a resurselor la nivel de Consorţiu.

Redactarea în timp a publicaţiilor în serie (12 titluri de  reviste)  de care este responsabilă BŞ 
USARB în urma partajării în cadrul şedinţei de lucru „Catalogare” din 14.03.2018.

Redactarea exemplarelor (anul, nr., vol.)  titlurilor de reviste după conversie şi excluderea titlurilor
duplicate.

Crearea fişierelor de autoritate Persoane fizice instituţionale (cadre didactice/bibliotecari) conform 
cerinţelor/machetei stabilite.

Redactarea/modificarea/atribuirea Vedetelor de subiect în conformitate cu modelul de indexare
adoptat (LivesRO)

Determinarea şi artibuirea statului exemplarului în corespundere cu tipul/genul resursei pentru
împrumutul electronic.

Determinarea metodei de evidenţă în Statistică a exemplarului pe domenii de ştiinţă şi elaborarea
Listei domeniilor pentru sintetizarea ulterioată a informaţiilor privind dotarea lectoratelor. 

Redactarea manuală a  articolelor din Anale după convertire .

CATALOGARE 



IMPACT LA NIVEL INSTITUŢIONAL / NAŢIONAL 

CATALOG 
ELECTRONIC

• 423 306 
înregistrări  
bibliografice (74 %
din 307 012 titluri 
)

BAZE DE DATE

• 103 - abonate şi 
gratis din Proiecte 

VIZITE VIRTUALE 
/ ACCESĂRI 

• 489 745  /

• 2 616 971 



IMPACT 
ASUPRA 

STUDENȚILOR / 
PERSONALULUI

rata / performanța
/ angajabilitatea

studenților

3 213 studenţi
studenţi

645 ore

dezvoltarea
personalului

1 000 formabili

284 ore

Total:

4 213 
formabili

929 ore



MODULUL CIRCULAŢIE 

• Pregătirea bazei de date  Utilizator a BŞ USARB pentru convertire

în modulul Circulaţie/ALEPH.

• Determinarea statutului utilizatorului/tipul utilizatorului şi

atribuirea codului respectiv.

• Întocmirea listei cu codurile Facultăţilor/catedrelor/specialităţilor

• Încărcarea datelor în tabelele respective ale software pentru a fi setate

în procesul de înregistrare ulterioară a utilizatorilor. 



ORA - OPEN RESEARCH ARCHIVE USARB 
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/

• 2 815 titluri

• 1 014 autori

• 8 690 subiecte



ORA USARB

• Instalarea versiunii DSPACE 5.1

• Configurarea arhivării AIPreport și duplicarea completă a depozitului

împreună cu baza de date

• Configurarea actualizărilor statistice periodice

• Configurarea Google Analitics

• Editarea și setarea drepturilor la Comunități și Colecții

• Crearea de utilizatori (E-persoanei) pentru editarea materialelor

• Personalizare - adăugate logo-uri și bannere adăugate limbi de 
metadate

• Migrarea la noua versiune a depozitului 6.2



ORA USARB în Registre internaţionale
Repozitoriul instituţional ORA USARB
a fost dezvoltat în cadrul Proiectului
MISISQ, Politica Accesului Deschis
fiind înregistrată în Directoriile
internaţionale pentru a spori
vizibilitatea şi ratingul USARB:

• Registrul internaţional ROARMAP 
(Registry of Open Access Repository 
Mandates and Policies) 
http://roarmap.eprints.org/999/.

• Registrul ROAR (Registru of Open 
Access Repositories) -
http://roar.eprints.org/11083/

• OpenDOAR (Directory of Open Access 
Repositories)-
http://www.opendoar.org/find.php?rI
D=3714&format=full

• DuraSpace -
http://duraspace.org/registry/reposit
ory/7680

http://roarmap.eprints.org/999/
http://roar.eprints.org/11083/
http://www.opendoar.org/find.php?rID=3714&format=full
http://duraspace.org/registry/repository/7680


Caracterul
inovator al 
rezultatelor

REPOZITORIU   INSTITUŢIONAL. 

SERVICII DE SCIENTOMETRIE - GOOGLE 

ACADEMIC, WEB OF SCIENCE, PUBLISH 

OR PERISH

Instrumentul 

Bibliometric 
Naţional

OPAC –
catalog 
partajat



APRECIERI  ALE  UTILIZATORILOR 

articolele pot fi accesate de un număr mai mare de utilizatori; 

creşterea vizibilităţii autorilor şi ca urmare posibilitatea unui

număr mai mare de citări; 

depozitarea centralizată pe termen lung a lucrărilor cu text 

integral în format electronic; 

crearea uniu sistem viabil şi accesibil de evidenţă şi de control a 

numărului de publicaţii pe Facultăţi, catedre şi a angajaţilor în

parte.

Propuneri 
toţi profesorii să ofere lucrările sale  pentru postare în RI; 

să fie cât mai multe documente în acces deschis ; 

cât mai multe documente disponibile; 

publicarea lucrărilor masteranzilor; doctoranzilor; 

să fie mărit numărul de lucrări expuse;

cât mai multe publicaţii noi !



Valorificarea conţinuturilor cercetătorilor 

USARBMasa rotundă cu genericul „Vizibilitatea internă și

internațională a conținutului științific digital”, 26

octombrie 2017 , ASEM, N. Culicov

Comunicare „Universitari bălţeni în circuitul 

ştiinţific mondial”

https://idsi.md/masa-rotunda-vizibilitatea-interna-si-internationala-a-continutului-stiintific-digital
https://idsi.md/files/file/masa_rotunda_26_10_2017/UNIVERSITARII B%C4%82L%C8%9AENI %C3%8EN CIRCUITUL %C5%9ETIIN%C8%9AIFIC MONDIAL.pdf


CURSUL BAZELE CULTURII   

INFORMAŢIEI

http://libruniv.usarb.md/images/pdf/bci_tema_2/catalogul_electr

onic_usarb_primo_exlibris.pdf

http://libruniv.usarb.md/images/pdf/bci_te

ma_1/necesitati_informare.pdf

http://libruniv.usarb.md/images/pdf/bci_tema_3/springerlink.pdf

http://libruniv.usarb.md/images/pdf/bci_tema_4/cercetare_stiintifica.pdf



http://orar.usarb.md/OrarGrupe.aspx

http://orar.usarb.md/OrarGrupe.aspx


CULTURA  INFORMATIEI – INSTRUIREA FORMALĂ
2016/2017
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ŞCOALA DE VARĂ PENTRU BIBLIOTECARII USARB 
SUB EGIDA PROIECTELOR INTERNAŢIONALE

Proiectul MISISQ Servicii

Informaţionale Moderne pentru
Îmbunătăţirea Calităţii Studiilor
în parteneriat 7 universităţi din

R.Moldova cu instituţii similare
din Lituania, Letonia, Ungaria,

România

Programul Erasmus+Servicii de suport

pentru rețeauade biblioteci: modernizarea
bibliotecilor în Armenia, Moldova şi
Belarus prin dezvoltareapersonalului
bibliotecar şi reformarea bibliotecilor

Modernizarea serviciilor bibliotecilor

universitare din Republica Moldovarealizat
în parteneriat între 18 biblioteci universitare
din Republica Moldova, Universitatea din 

Bergen, Norvegia , Universitatea
Transilvania din Brașov, România şi ASEM 

Date statistice:

• Formabili: 46 bibliotecari ai BŞ USARB 

• Formatori: 20 bibliotecari ai BŞ USARB

• Teme predate: 16



Descrierea analitică în Aleph

 Managementul datelor de cercetare 

 Înregistrare, operare, gestionarea 

datelor în Ceeol, Zenodo, Coogle 

Scholar 

 Instrumente de regăsire a informaţiei 

 Evaluarea cercetării în Publish or 

Perish  si Google Academic, 

 Factori de impact, etica utilizării 

informaţiei, plagiatul 

 Noi posibilităţi oferite de baze de date 

scientometrice 

 eLIBRARY.RU 

TEMATICA ŞCOLII DE VARĂ

01-20 IUNIE 2017 

 Atribuirea licenţei Creative 

Comons, 

 Facilităţi FineReader, 

 Crearea tutorialelor online, 

 Creare chestionare în 

SurveyMonkey, 

 Modificări în CZU,

 Descrierea analitică în Aleph, 

 Facilităţi PrimoExLibris



LUNARUL STUDENŢILOR  DE LA  CICLUL   I,  MASTERANDULUI, DOCTORANDULUI

INSTRUIREA NON FORMALĂ 



Les services 
fournis par la 
bibliotheque a 

l’appui 
des jeunes 

chercheurs
17 februarie 2017

Seminar de formare în cadrul Proiectului La
promotion de la culture de la qualité des
services éducationnels dans le contexte de
l’internationalisation de l’Université d’État
„Alecu Russo” de Bălți, BECO, Projects de
soutien à la gouvernance universitaire.
http://www.usarb.md/evenimente/articol/les-
services-fournis-par-la-bibliotheque-a-lappui-
des-jeunes-chercheurs

http://www.usarb.md/evenimente/articol/les-services-fournis-par-la-bibliotheque-a-lappui-des-jeunes-chercheurs


Trainingul 
Modulul 4 Cultura Informaţiei şi abilităţi 

de cercetare, 
20 noiembrie, 2017

Jerald Cavanagh BSc Econ, MSc, MA, Institute 
Librarian şi Padraig Kirby BA (Hons) HdipLIS MSc 
(LIS), Senior Library Assistant, Limerick Institute 

of Technology, Irlanda - experţi internaţionali 



APRECIERI ALE EXPERŢILOR PROIECTULUI LNSS

Participarea activă a studentului a fost asigurată de către profesor prin includerea unor oportunități de a efectua

căutări live pe internet afișând, de exemplu, LibUnivCatalog - catalogul comun al a 7 biblioteci universitare din

Moldova pe platforma ExLibris Primo, inclusiv caracteristici cum ar fi crearea contului, căutarea, filtrarea, informații,

oportunități pentru accesul liber.



CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ    USM 
CURSURI DE SCURTĂ DURATĂ LA   BŞ USARB 

 Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării (75 de ore)

 Tendinţe actuale în activitatea bibliotecilor din Republica

Moldova (75 de ore)

 58 formabili din biblioteci publice şi din învăţământ din Zona

de Nord - 15 raioane şi mun. Bălţi.

 13 formatori ai Bibliotecii Ştiinţifice USARB



17-27 aprilie 2018



http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/noutati/34-evenimente/425-cursul-tendinte-actuale

http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/noutati/34-evenimente/426-cursul-bazele-biblioteconomiei

http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/noutati/34-evenimente/425-cursul-tendinte-actuale
http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/noutati/34-evenimente/426-cursul-bazele-biblioteconomiei


ÎNSTRUNIREA  PROFESIONALĂ A BIBLIOTECARILOR 
DIN ÎNVĂŢĂMÂNT, NORDUL R. MOLDOVA, 27 APRILIE 2018 

Grup ţintă: 40 de specialişti - responsabili de

activitatea bibliotecilor şcolare şi din

învăţământul profesional tehnic din OLSDÎ,

bibliotecari şcolari, de colegiu şi şcoli

profesionale

Atelierul: Spaţiul informaţional unic al

bibliotecilor universitare - catalogul electronic

ExLibris Primo şi Repozitoriile Instituţionale

în atenţia bibliotecilor şcolare, formator Lina

Mihaluţa, director adjunct

http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/noutati/34-evenimente/423-intrunirea-cbd-2018

http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/noutati/34-evenimente/423-intrunirea-cbd-2018


Conferința anuală ABRM Transformăm Bibliotecile – Transformăm Comunitățile din 
10 noiembrie, 2017 desfăşurată la Universitatea de Stat „Alecu Russo”din Bălţi

Conferinţa a fost dedicată activităţii

bibliotecilor în proiecte naţionale şi
internaţionale, implicării lor în
transformarea comunităţilor cu impact

relevant asupra serviciilor inovative,
modernizării competenţelor bibliotecarilor.

http://libruniv.usarb.md/images/pdf/2017/Modernizarea%20_serviciilor_bibliotecilor_universitare_%20RM_%202016-2019.pdf

http://libruniv.usarb.md/images/pdf/2017/Modernizarea _serviciilor_bibliotecilor_universitare_ RM_ 2016-2019.pdf


FORUMUL MANAGERILOR    

DIN  SISTEMULUI  

NAŢIONAL DE BIBLIOTECI,  

BNRM 

02 NOIEMBRIE, 2017 

Implementarea noului cadru legal, strategic şi de 

reglementare: responsabilităţi de nivel departamental + 

biblioteci universitare  - 2018,

Elena HARCONIŢA, dir. BŞ USARB  



https://www.slideshare.net/Dib_ulim/v-topalo

SYMPOSIA 

INVESTIGATIO 

BIBLIOTHECA
a IX-a, 24 februarie 2017,DIB 

ULIM, Chişinău

Conferinţa

Symposia Investigatio

Bibliotheca, Ediţia a IX-a 2017

DIB ULIM

24 februarie

https://www.slideshare.net/Dib_ulim/v-topalo


Colloquia Bibliothecariorum
IN MEMORIAM FAINA 

TLEHUCI
Ediţia VI 

23 februarie 2018

COMUNICĂRI:

Accesul  Deschis la informaţie în USARB: contribuţii

educaţionale şi ştiinţifice, Valentina TOPALO, bibliotecar 
principal;

Repozitorii Instituţionale în Republica Moldova: 
studiu, Mihaela STAVER, bibliotecar principal;

Universitarii bălţeni în Web of Science, Olga DASCAL, 

bibliotecar, Snejana ZADAINOVA, bibliotecar;

Instrumente necesare în descriereabibliograficăa 

resurselor informaţionale, Varvara GANEA, bibliotecar 



Colloquia Bibliothecariorum
IN MEMORIAM FAINA 
TLEHUC, Ediţia a V-a,

23 februarie 2017

Comunicări:

• Particularităţi de catalogare a resurselor

electronice în softul ALEPH (Varvara GANEA);

• Noi modalităţi de predare a culturii informaţiei

în contextul proiectelor internaţionale (Ludmila

RĂILEANU);

• Rolul culturii bibliografice în metodologia

cercetării ştiinţifice (Anişoara NAGHERNEAC,

Elena SCURTU;

• Repozitoriul ZENODO - schimbul datelor de

cercetare la nivel european (Mihaela STAVER);

• Tendinţe şi tehnologii moderne în catalogarea

secolului 21 (Irina ZALÎGAEVA,, Lilia

UCRAINEŢ);



„TRADIȚIE ȘI INOVARE ÎN 
CERCETAREA  ŞTIINŢIFICĂ”
CONFERINȚA ȘTIINȚIFICO-

PRACTICĂ CU PARTICIPARE 
INTERNAȚIONALĂ  USARB,

12 OCTOMBRIE  2017



CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-
PRACTICĂ „TEORIA ȘI PRACTICA 

ADMINISTRĂRII PUBLICE”
19 mai 2017

HARCONIŢA, E., SOBIESKI-CAMERZAN, R.

Oportunităţile de dezvoltare profesională a

personalului în cadrul proiectelor internaţionale. In:

Teoria şi practica administrării publice : materiale ale

conf. şt.-practică cu participare intern., 19 mai 2017.

Ch., 2017, pp. 602-606.



BIBLIOLOGIC YEAR 2016

https://www.facebook.com/ministerulculturii/photos/a.202802209828037.44783.123888997719359/1236649773109937/?type=3&theater

Efectele proiectelor internaţionale asupra

bibliotecilor academice şi Ziua Naţională

de Sensibilizare privind Bibliotecile.

Elena Harconiţa, R. Sobieski - Camerzan

https://youtu.be/c16CbLw5cHQ?t=12877

https://www.facebook.com/ministerulculturii/photos/a.202802209828037.44783.123888997719359/1236649773109937/?type=3&theater
https://youtu.be/c16CbLw5cHQ?t=12877




ANUL BIBLIOLOGIC 2017: REALIZĂRI, PROVOCĂRI, IMPACT 



BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ USARB 

Laureat al Galei Naționale GALEX 2018



LIVRABILE



GHIDURI METODICE PENTRU BIBLIOTECARI

• http://dspace.usarb.md:8080/jspu
i/bitstream/123456789/3527/1/Cu
licov_ghid_analit_Aleph.pdf

• http://dspace.usarb.md:8080/jspu
i/bitstream/123456789/3503/1/Cu
cu_ghid_Aleph.pdf

• http://dspace.usarb.md:8080/jspu
i/bitstream/123456789/3739/3/In
dexare_2017.pdf

http://dspace.usarb.md:8080/jspui/bitstream/123456789/3527/1/Culicov_ghid_analit_Aleph.pdf
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/bitstream/123456789/3503/1/Cucu_ghid_Aleph.pdf
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/bitstream/123456789/3739/3/Indexare_2017.pdf


PROMOVARE

33 articole 

7 spoturi video

MATERIALE ALE COLOCVIILOR, PUBLICAŢII 

PERIODICE, BIBLIOGRAFII



Comunicări - 25





VIZIBILITATE



MULŢUMIM


