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Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene (Oficiul), cu 

sediul la Luxemburg, este un oficiu interinstituțional care 

are misiunea de a :  

• edita publicațiile instituțiilor Uniunii Europene (Decizia

2009/496/CE, Euratom). 

• produce și difuza publicații cu caracter juridic sau

general, în formate tipărite și/sau electronice. 

• gestiona o serie de site-uri prin care le oferă cetățenilor, 

autorităților și întreprinderilor europene acces la 

informații și date oficiale furnizate de UE, inclusiv : 

 EUR-Lex 

 Portalul de date deschise al UE 

 Publicațiile UE 

 TED (Tenders Electronic Daily)

 CORDIS-asigură păstrarea pe termen lung a 

conținutului produs de instituțiile și organismele UE

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1425380943945&uri=CELEX:32009D0496


 Acces direct pe pagina de start a Oficiului 

de Publicaţii al Uniunii Europene din 

website-ul Bibliotecii Ştiinţifice

libruniv.usarb.md . 

 5000 de studenţi ale celor 4 facultăţi, un 

liceu, un colegiu

 Capacitatea Centrului - 17 locuri/utilizator)

 2258 de împrumuturi documente tipărite,

1815 de accesări Internet 

 59 vizite informative 

 9 expoziţii tematice

 9 reviste bibliografice etc.

 Consemnează nu numai o frecventă

solicitare a serviciilor oferite de CIUE, dar

şi o practică zilnică a multor studenţi, 

profesori, masteranzi,liceeni.

Acces online gratuit la 100 000 de 

resurse de la editori de prestigiu.

Bazele de date răspund nevoilor

informaționale ale facultăților.

Cărţile, revistele pot fi descărcate

pentru salvare, imprimate sau citite

pe ecran.

Căutare după cuvinte cheie, subiect, 

autor sau limbă prin OPAC.

Resurse disponibile în mai multe

limbi, multilingv, inclusiv - limba 

română!

Eubookshop a fost prezentat în diverse expoziții

Power-Point, TV-clipuri, precum și în şedinţe ale 

catedrelor universitare, liceu și colegiu.



Diseminare 

instituţională- 25

Acces

Eubookshop, CORDIS 

1808 

Instruiri de 

utilizare a

Eubookshop -28

ACTIVITĂŢI-

1 808 utilizatori

TV Balti  Nord TV -

2 interviuri

Facebook  1001

Twitter 440

Youtube 260

Materiale 

promoţionale- 5

Articole

publicate - 1

2019 - IMPACT

1225 

texte descărcate în  

5209 pagini

Comunicări 

ştiinţifice-1

820 utilizatori au 

primit 301 

mesage



https://op.europa.eu/ro/web/general-publications/publications

https://op.europa.eu/ro/web/general-publications/publications


https://op.europa.eu/en/web/general-publications/publications

Începând cu 17 

octombrie 2019 acest

site va fi în curs de 

actualizări majore.

Adresa URL a site-ului a 

fost schimbată

(op.europa.eu)

https://op.europa.eu/en/web/general-publications/publications


Oportunităţile OPOCE

Din pagina web a Bibliotecii

Ştiinţifice

http://libruniv.usarb.md

utilizatorii au acces la platforma

EUBOOKSHOP cu  conţinuturi

academice şi profesionale, în

acces deschis, în domeniul

educației, agriculturii, 

mediului, științelor conexe și

științelor sociale. 

http://libruniv.usarb.md/




Informaţii despre burse, mobilitate și programe de schimb pentru profesori, elevi și studenţi

din toţi anii de studiu. Secţiunea conţine și materiale adresate școlilor și universităţilor care 

își propun să-i informeze pe tineri și să le dezvolte spiritul european.



https://europa.eu/european-union/about-eu/working_ro

https://epso.europa.eu/home_ro

Oricine este interesat să lucreze pentru

instituțiile și organismele UE trebuie să

contacteze Oficiul European pentru Selecția

Personalului (EPSO).

EPSO organizează concursuri generale în

vederea angajării de personal, cu contract, pe

perioadă determinată sau nedeterminată. UE

lucrează nu doar cu angajați permanenți, ci și

cu agenți contractuali și personal temporar.

Oferă stagii de formare și gestionează baze

de date cu experți din diferite domenii.

OPORTUNITĂȚI PROFESIONALE

https://europa.eu/european-union/about-eu/working_ro
https://epso.europa.eu/home_ro
http://europa.eu/epso/index_ro.htm


 Serviciul de informații pentru cercetare și dezvoltare

comunitară (CORDIS) este sursa principală privind 

rezultatele proiectelor finanțate de programele-cadru de 

cercetare și inovare ale UE (FP1 până la Orizont 2020).

 Misiunea - a aduce rezultatele cercetării către profesioniștii

din domeniu pentru a încuraja știința deschisă, a crea

produse și servicii inovatoare și a stimula creșterea în toată

Europa. 

 CORDIS este un depozit public bogat și structurat, cu toate

informațiile despre proiect deținute de Comisia Europeană, 

cum ar fi fișele de proiect, participanții, rapoarte, livrări și

link-uri către publicații cu acces deschis.

 CORDIS produce propria sa gamă de publicații și articole

pentru a facilita găsirea rezultatelor relevante ce pot fi 

utilizate în domeniul de cercetare.  Edițiile tipărite sunt în

lb.engleză, în timp ce versiunile web sunt disponibile în lb. 

franceză, germană, italiană, poloneză și spaniolă.

 CORDIS este unul dintre pietrele de temelie ale strategiei

Comisiei de diseminare și exploatare a rezultatelor

cercetării, este guvernat și finanțat ca parte a programului-

cadru Orizont 2020.

https://cordis.europa.eu/

SERVICIUL COMUNITAR DE INFORMARE 
ÎN DOMENIUL CERCETĂRII ŞI DEZVOLTĂRII 

https://cordis.europa.eu/


https://cordis.europa.eu/

SERVICIUL COMUNITAR DE INFORMARE ÎN DOMENIUL CERCETĂRII ŞI 
DEZVOLTĂRII (CORDIS)

• CORDIS - instrument de descoperire, răspunde nevoilor

cercetătorilor academici, profesorilor, studenților

absolvenți care caută cărți, reviste , documente 

publicate  de instituțiile europene.

• Prezența materialelor multimedia: video 

• Actualizare permanentă

• Facilități de căutare: link-uri către alte baze de date

europene , informații

• Lunar 30-40 utilizatori accesează CORDIS

Centrul de Informare  al Uniunii Europene  al Bibliotecii Ştiinţifice USARB este un suport informaţional semnificatuiv procesului

de instruire şi cercetare şi oferă acces la CORDIS- o resursă sigură de informaţii pentru utilizatorii USARB cu un număr mare 

de conţinuturi on-line accesibile. Cu ajutorul acestui depozit utilizatorii găsesc răspunsuri la o mare varietate de solicitări informaţionale

dintr-un spectru larg de subiecte până la ultimele descoperiri tehnico-ştiinţifice.

https://cordis.europa.eu/


Temele de cercetare ale cadrelor 

didactice, masteranzilor, doctoranzilor:

 Dimensiunea sociojuridică a integrării 

europene  a Republicii Moldova 

 Construcția Europeană

 Teoria  și relațiile  politice

 Fenomenele integrării sociale

 Drept internațional privat

 Dreptul internațional public

 Dreptul Uniunii Europene

 Dreptul Internațional

 Problemele ecologice ale mediului și 

strategiile educației ecologice 

 Rolul polifuncțional al agriculturii 

durabile, încălzirea globală, păstrarea 

biodiversității, reducerea  impactului 

negativ  asupra calității solurilor și 

apei etc.

Colecții multilingve de articole actualizate

pe o temă specifică, cu rezultate ce pot fi 

aplicate într-un anumit domeniu



Un atelier pentru a înțelege nevoile Bioeconomiei: ce vor

părțile interesate?

În 23 octombrie 2018, la Bruxelles (Belgia) a avut loc

primul atelier organizat de proiectul BioMonitor. Raportul

D7.2 „Primul atelier al părților interesate” cu concluziile

atelierului este acum disponibil pe site-ul web al 

proiectului.



 Research EU Magazine  evdențiază cele mai promițătoare rezultate
ale proiectelor dintr-o serie de domenii, cu accent pe o anumită

temă în fiecare problemă

Îmbunătățirea

învățării matematicii

prin antrenament

cognitiv

Oceane sub amenințare: protejarea și păstrarea mediilor noastre

maritime

De la schimbările climatice și poluarea materialelor plastice, până la 

pescuitul excesiv și distrugerea recifelor de corali, oceanele lumii se 

preiau din activitățile umane care se construiesc împreună într-un 

dezastru de mediu terifiant. Viitorul civilizației umane depinde de 

oceanele sănătoase (mai ales că acoperă 71% din suprafața Pământului) 

și trebuie luate acțiuni pentru a proteja biodiversitatea complexă pentru

generațiile viitoare.



Posibilităţi de acces oferite de Biblioteca

Universitară, serviciile, colecţiile, acces la 

baze de date Europene, Eubookshop, care pot 

fi accesate de la Bibliotecă, ceea ce este

important pentru studiu şi cercetare

Oferă şanse reale comunităţii academice să aibă

acces egal la cunoştinţe şi informaţii, accesând 

arhive, repozitorii naţionale/internaţionale
electronice cu acces deschis

Descărcarea documentelor / ideilor fără restricţii

Promovează fluxul de cunoştinţe la nivel

mondial în beneficiul ştiinţei, inovării şi

dezvoltării

Informaţiile ştiinţifice accesibile

influenţează dezvoltarea societăţii

Oferă posibilitatea de a beneficia de 

conţinutul informaţionale internaţionale şi

de a asigura crearea şi distribuirea

conţinutului local

Care sunt beneficiile OPOCE, CORDIS

pentru dezvoltarea societăţii? 

Creşte vizibilitatea rezultatelor

cercetărilor științifice,vizibilitatea ţărilor, 

instituţiei, autorului

Postarea publicaţiilor de  instituţiile europene în 

EUBOOKSHOP, CORDIS - împărtăşirea ideilor,

posibilităţi de accesare a  documentelor, ceea ce este o  

acțiune concretă în mediul digital - promovarea 

informaţiei ştiinţifice



http://opac.publications.europa.eu/search/query?term_1=drept+european&theme=system

http://opac.publications.europa.eu/search/query?term_1=drept+european&theme=system


https://op.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/769c22cd-6fcd-

4766-b031-f254dd5b718b/language-ro

https://op.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/769c22cd-6fcd-4766-b031-f254dd5b718b/language-ro




Diverse categorii de utilizatori beneficiază de această librărie,  platformă, depozit în
calitate de studenți (licență / masterat / doctorat) - peste 1800, profesori - 100, 
bibliotecari universitari / școlari - 150, alte categorii - 1000



PREZENTĂRI PUBLICE 

LA NIVEL INSTITUȚIONAL, MUNICIPAL

NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL



PAGINA WEB  USARB HTTP://WWW.USARB.MD/

http://www.usarb.md/


BAZELE CULTURII INFORMAȚIEI 
http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/servicii/formarea-utilizatorilor?id=39:cursul-bazele-culturii-

informatiei&catid=30

Modulul 3 Baze de date cu acoperire multidisciplinară și servicii

specifice ale distribuitorilor importanți la care este abonată

Universitatea: EBSCO, SpringerLink, RESEARCH4lIFE, 

Acces la cercetări online globale în baze de date, ONU, Eubookshop

etc: câmpuri / criterii de căutare, cuvinte cheie, filtre, gestionarea

rezultatelor.

Acest curs acoperă elementele fundamentale ale educației

informaționale și oferă abilitățile necesare pentru utilizarea eficientă

a platformei Eubookshop. Modulul a fost ascultat de peste 2000 

de studenți de la 4 facultăți, un liceu, un colegiu.

Bibliotecarii USARB promovează cursul Bazele Culturii informației: 

30 de ore - 1 credit, inclus în programele de învățământ pentru toate

specialitățile universitare ca disciplină obligatorie pentru formarea abilităților

și competențelor informaționale. Anual bibliotecarii promovează aproximativ

250 de ore în 25-30 de grupuri academice pentru studenții din primul an de la 

toate Facultățile, precum și pentru studenții Colegiului Pedagogic și al Liceului

Teoretic Republican „Ion Creangă”. Orele de cultură a informației sunt, 

de asemenea, promovate pentru profesori, masteranzi și doctoranzi.



Lunarul   Studenţilor de la  Licenţă  și Masterat

http://libruniv.usarb.md/images/pdf/bci_lunarul/lunarul_licentiatului_masterandului_doctorandului.pdf


INVESTIȚII  EUROPENE ÎN USARB:                                           

CENTRUL DE INFORMARE  A UE

Colloquia Bibliothecariorum In Memoriam Faina Tlehuci, Program, Ediţia a VII-a. 22 februarie. 2019

http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/noutati/34-evenimente/610-colloquia-tlehuci-2019

http://libruniv.usarb.md/images/pdf/2019/COLLOQUIA_BIBLIOTHECARIORUM_2019-program.pdf
http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/noutati/34-evenimente/610-colloquia-tlehuci-2019


SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI DESCHISE  4 - 8 MARTIE 2019

CONȚINUTURI ȘI INSTRUMENTE  EDUCAȚIONALE :

UTILIZAREA RESURSELOR WEB



 În acest an s-au împlinit 5 secole de la
moartea lui Leonardo da Vinci, unul dintre
marile genii ale omenirii, prilej, cu care
PARLAMENTUL EUROPEAN a declarat
Anul 2019 ca fiind Anul Leonardo da Vinci.

 Expoziţia Anul 2019 - Anul Leonardo da
Vinci este dedicată scriitorului, pictorului, 
desenatorului, sculptorului, arhitectului şi
inginerului italian. Sunt prezentate
documente din colecţia Bibliotecii
Ştiinţifice USARB: opera, referinţe critice, 
articole din publicaţii periodice, muzeul
Leonardo da Vinci, muzeele lumii care
găzduiesc opera, picturi cunoscute ale
Renaşterii, „Cina cea de Taină” (1495-1498) 
şi „Mona Lisa” (cca 1503-1506). 

 Expoziţia este însoţită de bibliografia
resurselor tradiţionale şi electronice.

http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/noutati/expozitii-on-line/video/anul-2019-anul-leonardo-da-vinci


23 aprilie  2019 - Ziua Națională de Sensibilizare privind bibliotecile / Ziua Bibliotecarului în

Republica Moldova, în care se promovează resurse informaționale, servicii și produse 

infodocumentare 

 LA NIVEL INSTITUȚIONAL

 Ciclul de evenimente , Ziua Națională de Sensibilizare/Conștientizare a 

bibliotecii / Ziua Bibliotecarului în Republica Moldova:

 Resurse informaţionale integrate pe site-ul Web al Bibliotecii Științifice

 Servicii noi ce vizează Centrul de Cultura Informaţiei , Centrul de Scriere

Academică, Book-Cafe cu poeții din Bălți

 Expoziții de carte tradiționale și on-line : Istoria cărții și Biblioteca

 LA NIVEL NAȚIONAL / INTERNAŢIONAL

 Conferinţa 

,,IMPACTUL BIBLIOTECII DE ÎNVĂŢĂMÂNT ASUPRA COMUNITĂŢII

 ACADEMICE”

 • Workshop cu participarea directorilor de bibliotecă pentru a prezenta cele 8 

module de instruire din cadrul Proiectului LNSS





http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/partenerii-nostri

EUROPA CREATIVĂ -

PROGRAMUL UNIUNII EUROPENE pentru

susținerea sectoarelor CULTURALE, creative

și audiovizuale cu trimitere la OPOCE

http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/partenerii-nostri


https://mecc.gov.md/ro/content/despre-programul-europa-creativa

 Europa Creativă este cel mai important program 

de finanțare al Uniunii Europene dedicat sprijinirii

domeniilor creative, culturii și audiovizualului, fiind

totodată şi primul program din domeniul culturii

semnat prin acord bilateral între Republica

Moldova şi Uniunea Europeana.

 Programul are un buget total de 1,46 miliarde de 

euro pentru perioada 2014-2020 și este gestionat

de Comisia Europeană prin Agenția Executivă

pentru Educație, Audiovizual şi Cultură, care 

primește și evaluează aplicațiile. 

 Europa Creativă are trei

subprograme: Media, Cultura și o componentă

trans-sectorială, dedicată garantării creditelor

bancare pentru sectoarele culturale și creative și

cooperării în domeniul politicilor culturale

(disponibilă începând cu 2016).
https://ec.europa.eu/info/departments/education-

audiovisual-and-culture_ro

https://mecc.gov.md/ro/content/despre-programul-europa-creativa
https://ec.europa.eu/info/departments/education-audiovisual-and-culture_ro


https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c03747da-907d-11e8-

8bc1-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-74067415

Broșura EACEA: "Supporting 

you and your project"

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c03747da-907d-11e8-8bc1-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-74067415
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c03747da-907d-11e8-8bc1-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-74067415


http://www.creativeeuropeuk.eu/events

http://www.creativeeuropeuk.eu/events


https://www.culturepartnership.eu/ro/article/andriano-marian

https://www.culturepartnership.eu/ro/article/andriano-marian


Moldovan National Youth Orchestra

https://www.youtube.com/watch?v=t82TSHJ1Psk

Moldovan National Youth Orchestra este astăzi unul dintre cele mai

apreciate proiecte muzicale din Moldova. Andriano Marian, fondator, dirijor

al MNYO, din 2011, are grijă ca această orchestră să funcționeze bine și

să promoveze dragostea față de muzica clasică.

Constituită în 2011, orchestra reunește tineri instrumentiști din Republica

Moldova, România și alte țări europene. Tinerii instrumentiști își fac studiile

la universități muzicale de top din SUA, Anglia, Austria, Belgia, Finlanda, 
Elveția, Rusia, Ucraina și România.

Catalin Josan - Zmeul De Hartie (live w/ Moldovan National Youth Orchestra)

https://www.youtube.com/watch?v=t82TSHJ1Psk


https://www.youtube.com/watch?v=Fc_UpJonT5I

Catalin Josan - Vrei Nu Vrei (Ești Doar A Mea)

https://www.youtube.com/watch?v=Fc_UpJonT5I


https://publications.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/7b3fe6a2-8bca-11e8-8a53-

01aa75ed71a1/language-ro/format-PDF/source-search

INVESTIȚII ÎN CAPITALUL UMAN

• Principalul obiectiv al programului Europa creativă este 

de a: 

• promova

• consolida

• proteja diversitatea culturală și lingvistică, patrimoniul

cultural și creativitatea europeană.

Cultura joacă un rol esențial în abordarea principalelor

provocări sociale și economice, promovarea cetățeniei

active, a valorilor comune, a bunăstării, a inovării, a 

creșterii economice și a creării locurilor de muncă.

Europa Creativă 2021-2027

https://publications.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/7b3fe6a2-8bca-11e8-8a53-01aa75ed71a1/language-ro/format-PDF/source-search


Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2019 (Open Access Week) este un eveniment global, 

care a ajuns în acest an la a douăsprezecea ediţie. Genericul „Accesul Deschis pentru cine? Echitate
în Cunoștințe Deschise”.

21-27 octombrie

Beneficiile Accesului Deschis pentru studii şi

cercetări – Bazele Culturii Informaţiei

Coffee Training individuale cu licenţiaţi, 

masteranzi, doctoranzi:

•Acces la baze de date echitabile pentru cercetare

şi instruire

•Acces Deschis în disciplina mea (litere și științe

umane, științe și tehnici): ce resurse?

•Acces Deschis pentru cine…

•Informăm cercetătorii, doctoranzii despre diverse 

opțiuni de publicare la ORCID, CEEOL, GOOGLE 

SCHOLAR

•Deschiderea cunoștințelor la temele de cercetare

în USARB

•Informații despre resursele OA pentru

învățământul superior

Videospoturi, material promoţional:

•Vizibilitatea internaţională USARB în baze de 

date, platforme şi biblioteci deschise

•Baze de date internaţionale pentru instruire şi

cercetare

http://libruniv.usarb.md/images/pdf/2019/Program_OA.pdf




ORA DE PROMOVARE A RESURSELOR INFORMAŢIONALE A CI UE 



MATERIALE PROMOȚIONALE 





Confluențe bibliogice, Bibliouniversitas, Magazin Bibliologic (BNRM) , Colloquia Professorum Tradiţie

şi inovare în cercetarea ştiinţifică (Ediţia a VIII-a, 2018), Colloquia Bibliotecariorum

DISEMINARE



http://www.btv.md/ro/biblioteca-virtuala-i-a-amploare-la-balti/15.02.2019 -

https://www.google.com/search?rlz=1C1AVFC_enMD800MD800&q=Biblioteca+Stiintifica+din+Balti+la+Televiziunea+din+Balti&spell=1&s

a=X&ved=0ahUKEwjUmtHZhK3hAhUIEpoKHcdZCyQQBQgoKAA&biw=1920&bih=969

BTV şi TVN 

http://www.btv.md/ro/biblioteca-virtuala-i-a-amploare-la-balti/
https://www.google.com/search?rlz=1C1AVFC_enMD800MD800&q=Biblioteca+Stiintifica+din+Balti+la+Televiziunea+din+Balti&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjUmtHZhK3hAhUIEpoKHcdZCyQQBQgoKAA&biw=1920&bih=969


Centrul de Informare a UE diseminează cunoştinţe şi

informaţii necesare fiecărui cetăţean în activitatea

cotidiană. 

Acest obiectiv major îl situiază ca importanţă în

centrul atenţiei comunităţii bălţene şi populaţiei din 

Nordul Republicii , asumându-şi misiunea

informaţională, educaţională şi culturală. 



MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE!!!


