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Centrul de Informare al României a fost inaugurat în luna decembrie anului 2016 în

cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în spaţiile Bibliotecii Ştiinţifice. Iniţiativa

înfiinţării Centrului de la Bălţi datează încă din primăvara anului 2015. În vara anului 2016 s-a

încheiat Acordul între Ministerul Afacerilor Externe al României, reprezentat de domnul

Mihail Baciu, Consul General al României la Bălţi şi Universitatea „Alecu Russo” reprezentată

de domnul profesor doctor Ion Gagim, Rectorul Universităţii. În perioada octombrie –

noiembrie a fost renovată locaţia şi instalate toate dotările necesare.

Obiectivul fundamental al CIR este de a păstra identitatea română pentru locuitorii

zonei de Nord al Republicii Moldova şi a contribui în mod semnificativ la procesul de

extindere a prezenţei limbii române în regiunea, de promovare a culturii şi civilizaţiei

româneşti în zonele din jurul granițelor țării unde trăiesc comunități de români.



Comunicarea virtuală cu utilizatorii

are loc prin intermediul Blogului Centrului de

Informare al României. În paginile blogului

sunt postate anunţuri despre expoziţii de carte

vernisate în spaţiile centrului dar şi informaţii

cu referire la evenimente, activităţi ce au avut

loc în CIR.

https://cirbalti.wordpress.com/

https://cirbalti.wordpress.com/


În anul 2018 în Centrul de Informare al României au fost organizate mai

multe evenimente culturale: expoziţii tematice tradiţionale şi online, prezentări,

lansări de carte, întâlniri cu personalităţi remarcabile, seminare, lecţii deschise la

care au participat elevi, studenţi şi profesori de la:

Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi;

Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălţi;

Liceele din oraş;

Oaspeţi din România.



Activităţi remarcante desfăşurate în CIR  

1. Ora publică: ROMÂNII ȘI UNIRILE LOR: RETROSPECTIVĂ ISTORICĂ

2. Manifestări culturale: Zilele Alecu Russo la Biblioteca Ştiinţifică USARB

3. Campania: Nu plagiatul în USARB

4. Lansare de carte: Centenarul Marii Uniri

5. Centenarul Filmului Românesc: Proiecția filmului „A fost sau nu a fost” (2006, regia Corneliu Porumboiu).

6. Lansarea programului YEP - Implicarea tinerilor în antreprenoriat.

7. Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis la Informaţie

8. Lansarea Clubului literar „Poesis”

9. Colloquia Professorum Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică; Ediţia a VIII-a

10. Cursuri de formare continuă de scurtă durată:

Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării

Tendinţe actuale în activitatea bibliotecilor din învăţământul preuniversitar

11. Cursul: Bazele culturii informaţiei



Pe data de 20 februarie, Consulatul General al României la Bălţi,

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Centrul de Informare al

României, Biblioteca Științifică USARB au organizat ora publică

„Românii și Unirile lor: retrospectivă istorică”. Ora publică a fost

susţinută de Consulul General al României, Mihai Baciu, dr. în filozofie și

fost profesor la Facultatea de Filosofie a Universităţii „A.I. Cuza” din Iași,

fost deputat în Parlamentul României în două legislaturi, fost deputat în

AP a Consiliului Europei, Consul General al Consulatului României la

Bălți din 2013.

Marina Magher, coordonatorul Centrului de Informare al României, a

prezentat expoziţia on-line: „Secolul Marii Uniri: 1918 – 2018”. La

evenimentul, moderat de către dr., conf. univ. Lidia Pădureac, şefa

Catedrei de Ştiinţe Socioumane şi Asistenţă Socială, au participat studenţi

şi profesori de la Facultatea de Drept și Științe Sociale.

Ora publică: 
ROMÂNII ȘI UNIRILE LOR: RETROSPECTIVĂ ISTORICĂ 



Expoziţia on-line este organizată cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire, de la făurirea statului

național unitar român! Sunt trecute în revistă documente din colecţia Bibliotecii Ştiinţifice şi a Centrului de

Informare a României ce ilustrează evenimentele din spaţiul românesc, desfăşurate în această perioadă,

consemnate ulterior în documente de importanţă majoră, care au marcat procesul Marii Uniri din anul 1918, în

acte oficiale, fotografii cât şi mărturiile participanţilor la procesul Unirii. Expoziţia este însoţită de bibliografia

resurselor tradiţionale şi electronice.

Expoziţie on-line Secolul Marii Uniri https://ru.calameo.com/read/00113334973528922f6f7



Lansare de carte: Centenarul Marii Uniri

În data de 27 aprilie a fost organizată de către Universitatea de stat „Alecu Russo”

din Bălţi, Biblioteca Ştiinţifică USARB, Centrul de Informare al României şi Catedra de

Ştiinţe Socioumane şi asistenţă socială lansarea de carte a autorului Nicolae Enciu,

licenţiat al Facultăţii de Istorie a USM, doctor habilitat în istorie, autor a mai multor

monografii, manuale şi studii de istorie contemporană. Cele patru apariţii editoriale

reprezintă un proiect științific dedicat Centenarului Marii Uniri.

● 1918 pe ruinele imperiului spulberat de istorie. Basarabia în pragul modernităţii;

● În componenţa României întregite Basarabia şi Basarabeni de la Marea Unire la

notele ultimative sovietice;

● Emmanuel de Martonne – l’avocat de la Roumanie a la Conference de paix a

Paris;

● Scrierea şi rescrierea istoriei.

Alături de autor la eveniment au fost prezenţi: dr., conf. univ. Lidia Pădureac (moderator), dr. Nicolae Leahu,

conf. univ., lector universitar Anatol Moraru, dr. în şt. istorice Teo-Teodor Marşalcovschii ş.a.. Lilia Ababii,

coordonatorul Centrului de Informare al României, a prezentat expoziţia de documente „Nicolae ENCIU - doctor habilitat

în istorie, conferenţiar universitar”. La eveniment au participat studenți de la Facultatea de Litere şi Facultatea de Drept şi

Ştiinţe Sociale, profesori universitari, bibliotecari.



În această perioadă sau înregistrat următorii indicatori :

 Utilizatori înscrişi - 800

 Intrări – 2 701

 Împrumuturi – 2 628 doc.

 Accesări internet – 701

 Activităţi – 31/ 986 participanţi

 Expoziţii Achiziţii recente – 7 expoziţii / 145 doc. prezentate / 85 doc. împrumutate

 Expoziţii tematice – 18 expoziţii / 577 doc. prezentate / 717 doc. împrumutate

 Expoziţii on line – 2 expoziţii / 46 slide-uri / 185 doc. expuse

 Postări blog – 21 informaţii, anunţuri.



UTILIZATORI



Expoziţii de cărţi şi reviste 



 24 ianuarie 1859: „Mica Unire”, primul pas spre România.

Cum s-a făcut Unirea Principatelor Române sub domnia lui Cuza.

24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Româneşti.

 „Limba este însăşi floarea sufletului etnic al românimii” (M. Eminescu).

21 februarie - Ziua Internaţională a Limbii Materne

 Cele mai frumoase monumente istorice din România.

18 aprilie - Ziua Internațională a Monumentelor și locurilor istorice

 Ziua Drapelului Național al României – 26 iunie

 1 Decembrie – Ziua Naţională a României şi a tuturor românilor

Cele mai reprezentative titluri de expoziţii



Glasul veacului său

15 ianuarie – Ziua Culturii Naţionale

Ziua comemorării poetului naţional Mihai Eminescu

„Rar se întâmplă ca un poet să fie sigilat de destin, să ilustreze prin el 

însuşi bucuriile şi durerile existenţei şi de aceea multă vreme M. 

Eminescu va rămâne în poezia noastră nepereche”

(George Călinescu)



24 ianuarie 1859: „Mica Unire”,
primul pas spre România

Cum s-a făcut Unirea Principatelor Române sub 
domnia lui Cuza

24 ianuarie
Ziua Unirii Principatelor Româneşti



„Limba este însăşi floarea sufletului etnic al românimii”

21 februarie – Ziua Internaţională a Limbii Materne



Cele mai frumoase monumente istorice din România

Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) a instituit pe data de 18 aprilie

Ziua internaţională a Monumentelor şi locurilor istorice, care se celebrează anual, începând cu 1983. Ziua de

18 aprilie este sărbătorită în întreaga lume. Scopul principal al sărbătorii e de a promova conservarea,

protejarea şi valorificarea monumentelor de patrimoniu cultural.

O bogată colecţie de documente ce relatează

despre cele mai frumoase monumente istorice existente

pe teritoriul României, aşteaptă publicul interesat în

incinta Centrului de Informare al României.



9 mai - Ziua independenței României

10 mai - Sărbătoarea Națională - Ziua Regalității în România

În spaţiul Centrului de Informare al României au

fost vernisate expoziţii de documente consacrate

acestor evenimente istorice, cu titlul: Ziua

Independenței de stat a României şi Ziua Regalităţii.

Documentele expuse vor servi drept surse veridice de

informare şi documentare pentru toţi cei dornici să

cunoască în profunzime istoria neamului.

Data de 10 Mai marchează în istoria României trei momente

importante: începutul domniei lui Carol I, Independenţa de stat a

României şi încoronarea primului rege al ţării. La 9 mai 1877 ministrul

de externe al României, Mihail Kogălniceanu declară în Camera

Deputaţilor: “Suntem independenţi, suntem naţiune de sine stătătoare.” În

data de 10 mai 1877 are loc proclamarea independenţei în Senat.



Ziua Drapelului Național al României

Pe 26 iunie, românii de pretutindeni sărbătoresc Ziua Drapelului

Național. Cu acest prilej, în incinta Centrului de Informare al României

este vernisată expoziţia Ziua drapelului Romaniei, ce include o paletă

largă de documente despre istoria drapelului naţional, semnificaţia

culorilor drapelului, simbolurile naţionale.



1 Decembrie – Ziua Naţională a României şi a tuturor românilor

Ziua de 1 Decembrie marchează un eveniment istoric foarte inportant pentru tot poporul român. La 1

decembrie 1918, Adunarea Naţională de la Alba-Iulia a adoptat o rezoluţie în care este atestată unirea tuturor

românilor din Transilvania şi Banat cu România. În cadrul adunării, politicianul Vasile Godiş a citit rezoluţia

Unirii: „Adunarea națională a tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați prin

reprezentanții lor îndreptățiți la Alba Iulia în ziua de 18 noiembrie / 1 decembrie 1918, decretează unirea acelor

români și a tuturor teritoriilor locuite de dânșii cu România. Adunarea proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al

națiunii române la întreg Banatul, cuprins între Mureș, Tisa și Dunăre.”



Activităţi



Eveniment cultural dedicat Zilei scriitorului Alecu Russo 
la a 199-a aniversare de la naştere

În perioada 13-16 martie elevii (123) claselor a X-a ai Liceului Teoretic Republican „Ion

Creangă” din Bălţi au participat la evenimentul cultural dedicat Zilei scriitorului Alecu Russo la a 199-a

aniversare de la naştere promovat în incinta Centrul de Informare al Romaniei.

Cele mai valoroase lucrări scrise de Alecu Russo precum şi referinţele critice despre viaţa şi

activitatea scriitorului prezente în expoziţiile: „Scriitorul democrat Alecu Russo” şi „Numele lui Alecu

Russo va creşte cu timpul şi va străluci glorios” au fost prezentate de Ala Lîsîi.

Elena Ţurcan a vorbit despre valoarea documentară şi estetică a baladei Mioriţa, trecând în

revistă documente din colecţia Sălii de împrumut nr. 3 Documente muzicale şi CIR..





Zilele Alecu Russo la Biblioteca Ştiinţifică USARB



Prezentare de carte

Achiziții recente din colecţia Centrului de Informare al României



Campania: Stop plagiat în USARB

moderator - Ala Lîsîi, bibliotecar 



Oră de formare profesională pentru bibliotecari



În data de 3 mai în sala de Conferințe a Bibliotecii Științifice a Universității de Stat „Alecu Russo”

din Bălţi, Institutul Cultural Roman „Mihai Eminescu” din Chișinău a organizat proiecția filmului „A

fost sau nu a fost” (2006, regia Corneliu Porumboiu). Proiecția a fost organizată în cadrul unui eveniment

unic în peisajul cultural al Republicii Moldova - Centenarul Filmului Românesc.

Centenarul Filmului Românesc



Lansarea programului YEP - Implicarea tinerilor în antreprenoriat

Moderator: Viorica Cerbușca

Participanţi: studenți de la USARB, extensiune „A. I. Cuza”, Liceul Teoretic „M. Eminescu” or. Bălţi



Revistă bibliografică



Viața şi activitatea lui Ion Luca Caragiale şi Grigore Vieru

Elevii din clasa a 12-a  ”B” Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” în proces de pregătire a proiectelor la limba

şi literatura română.



Ore de laborator în cadrul cursului: Introducere în filologie romanică

Profesor: dr., profesor universitar Angela Coşciug





Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis la Informaţie

Programul de informare şi promovare a Accesului

Deschis la informaţie în Centrul de Informare al României cu

studenţii de la Facultatea Ştiinţe ale Educaţei, Psihologie,

Arte, grupa PS21Z.



Cursuri de instruire 

Secţia de Formare Continuă a USM

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

• Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării 

• Tendinţe  actuale  în  activitatea bibliotecilor  din  învăţământul preuniversitar



Cultura informației a bibliotecarilor și utilizatorilor

formator: Natalia Culicov



Descrierea bibliografică a publicațiilor
Modificări în CZU

Formator: Lina Mihaluța 



Reguli de prezentare a referințelor bibliografice

Formator: Elena Țurcan 



Cadrul legislativ al activității bibliotecilor din RM. 
Legea cu privire la biblioteci

Asociații profesionale
Deontologia profesională

Formator: Lilia Ababii 



Cadrul legislativ al activității bibliotecilor din RM. 
Legea cu privire la biblioteci

Formator: Lilia Ababii 



Metode și tehnici de promovare a bibliotecii.
27.04.2018

Formatori: 
Valentina Topalo
Silvia Ciobanu



Bazele culturii informaţiei

Tema: Comunicarea informaţiei, etica utilizării informaţiei, metode de

evitare a plagiatului şi a dreptului de autor, folosirea unui soft de detectare a

plagiatului. Procesul de citare şi prezentare a referinţelor. Softuri personale de

gestiune a referinţelor bibliografice: EndNote, Mendeley, Zotero (adăugarea,

organizarea, citarea referinţelor)

Formatori:

Ana Nagherneac

Elena Ţurcan

Ala Lîsîi

Utilizatori:

787 studenţi anul I

26 grupe









Colloquia Professorum
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică

Ediţia a VIII-a



Lucrările Clubului literar „Poesis”

Coordonator: Natalia Hariton

Elevii de la Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă”





Excursii



Studeți de la Cahul în vizită la Biblioteca Ştiinţifică USARB şi în CIR



Cadrele didactice preuniversitare – participante la cursul de perfecţionare Pedagogie în

învăţământul primar, desfăşurat în Centrul de Formare profesională continuă USARB

Vizită de documentare



Elevii din clasa a 2-a de la Liceul Teoretic 
„Lucian Blaga” din Bălţi

Prezentarea expozițiilor: 
● 9 mai - Ziua independenței României
● 10 mai - Ziua Regalității în România



Ziua ușilor deschise la Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din Băți
viitorii liceeni în vizită la BŞ USARB şi CIR 



Elevii clasei a 2-a E de la Liceul Teoretic „George 
Coşbuc” din Bălţi,

profesoară Eleonora Agachi



Viitorii studenți


