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Abrevieri utilizate:   

 

AŞM        Academia de Ştiinţe a Moldovei  

INCE       Institutul  Naţional de Cercetări Economice 

BRTŞ      Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică  

AGEPI   Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

AITT      Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic 

ABRM    Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova 

CBN       Consiliul Biblioteconomic Naţional  

SIB         Secţia Informare Bibliografică 

SLPCC  Secţia Lectură Publică şi Comunicarea Colecţiilor 

SAP        Secţia Achiziţii şi Prelucrare 

SCS       Secţia Colecţii Speciale 

STIRE   Secţia Tehnologii Informaţionale şi Resurse Electronice 

 

 

 

 



 

MISIUNEA BIBLIOTECII REPUBLICANE TEHNICO-ŞTIINŢIFICE      (BRTŞ): 

 

Asigurarea accesului nelimitat la resursele şi serviciile  informaţionale (proprii și 

externe), generarea conținuturilor deschise și diseminarea rezultatelor ştiinţifice  pentru 

eficientizarea procesului de studiu, cercetare şi inovare  în domeniul tehnico - științific. 
       Oбеспечение максимального доступа к собственным информационным ресурсам и услугам, к   

международным и   национальным информационным ресурсам по технике, технологии, экономике, 

промышленности и смежным отраслям, которые способствуют развитию научно-технической и 

инновационной деятельности. 

 

VALORI 

– Resurse umane 

– Accesibilitate 

– Calitate 

–  Creativitate 

_ Tehnologii 

 
DIRECŢII  PRIORITARE  DE  ACTIVITATE ÎN ANUL  2018 

 

Activitatea BRTȘ în anul 2018  va fi orientată spre: 

 Implementarea prevederilor Legii cu privire la Biblioteci, (publicată în MO al RM 

la 20 iunie 2017) care reliefează aspectele ce țin de constituirea bibliotecii, dirijarea 

administrativă și metodologică a acesteia, managementul și personalul, patrimoniul documentar 

al bibliotecii, cooperarea națională și internațională;  

  Implementarea prevederilor Codului cu privire la știință și inovare (2017) care 

presupune reorganizarea Academiei de Științe a Moldovei și a sistemului de cercetare-inovare în 

ansamblu și coordonarea acțiunilor manageriale în elaborarea documentelor de reglementare 

conform noilor modificări în legislația RM; 

 Organizarea activităților către jubileul de 50 ani de la fondarea BRTȘ. 

  Inițierea și pregătirea procesului de întroducere a Managementului Calităţii 

Totale în BRTȘ;   

 Susţinerea „Declaraţiei privind implicarea bibliotecilor în promovarea şi 

realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) în baza „Agendei ONU-2030 şi 

priorităţile de ţară”, transformând biblioteca într-un spaţiu public, într-o infrastructură 

intelectual-informaţională, deschisă cercetării, comunicării şi învăţării. 

 Actualizarea și modificarea cadrului de reglementare al bibliotecii, conform noilor 

acte legislative va constitui un suport indispensabil pentru optimizarea activității instituțiilor  

info-documentare, diversificarea serviciilor/produselor în sprijinul comunității, evaluarea, 

atestarea și formarea continuă a personalului de bibliotecă, îmbunătățirea sistemului de finanțare 

și prestarea serviciilor de calitate pentru utilizatori. Acest factor  va  contribui  

 

Prin urmare, BRTŞ îşi trasează următoarele obiective de activitate spre realizare în anul 2018:  

 

 Actualizarea și modificarea actelor de reglementare a BRTȘ conform noilor prevederi 

legislative privitor la activitatea bibliotecilor. 

 Susținerea procesului de formare profesională a personalului BRTȘ prin diverse forme și 

activități de instruire formală și nonformală.   

 Dezvoltarea și diversificarea colecţiilor de bibliotecă pe diferite suporturi prin:  

achiziții noi de carte, seriale, documente tehnico-normative în domeniile prioritare 

ale economiei naționale, alte documente speciale. 

 Oferirea  accesului gratuit și cuprinzător la conținuturile colecțiiilor BRTȘ; 



 Promovarea comunicării ştiinţifice prin diseminarea publicaţiilor şi rezultatelor 

cercetării ştiinţifice a INCE în spaţiu academic naţional şi internaţional (indexarea 

publicațiilor ştiinţifice INCE  în baze de date naţionale şi internaţionale).  

 Dezvoltarea Repozitoriului INCE și înregistrarea în Registrul Repozitoriilor cu 

Acces Deschis (ROAR).  

 Elaborarea bazei de date tematice „Surse neconvenţionale de energie”;(Obiectivul 7:  

al Agendei ONU 2030,Energie accesibilă și curată). 

 Elaborarea biobibliografiei  ,,Tatiana Manole –cercetător perseverent”; 

 Extinderea şi diversificarea serviciilor în bibliotecă pentru  tineri antreprenori, 

pentru persoane dezavantajate, educația economică pentru elevi (în colaborare cu  

cercetătorii științifici  INCE și colaboratorii AGEPI.  

 Promovare intensivă a imaginii bibliotecii, a serviciilor și produselor oferite 

utilizatorilor prin diverse activități științifice, culturale, promoționale. 

 Implicarea în proiecte naţionale şi internaţionale (cu impact de atragere a resurselor 

documentare, implementări de tehnologii informaţionale,etc.). 

 
  ANUL 2018 –Organizația Mondială a Turismului pe lângă ONU (OMT) a 

selectat Republica Moldova - Capitala Mondială a Turismului Vinicol 
2014-2024 – Deceniul energiei durabile pentru toți 

 2011-2020 – Deceniul Biodiversității  
 2010-2020 – Deceniul de lupta împotriva deșertificării  

 

 
Program de activitate 2018 

 

I.  MANAGEMENTUL  ÎN BRTŞ. RESURSELE UMANE 

   
Nr. 

d/r 

Activităţi Termen de 

realizare 

Responsabil 

1.1 Managementul organizaţional   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Crearea unui mediu profesional benefic și deschis pentru   

schimbare și în concordanță cu noile acte legislative în 

domeniu biblioteconomic:   

- modernizarea structurii organizaționale flexibile 

și elaborarea documentelor normative pentru inițierea  și 

introducerea Managementului Calităţii Totale în BRTȘ;   

- dezvoltarea  competențelor profesionale moderne a 

personalului de bibliotecă 

- utilizarea tehnologilor și instrumentelor  avansate în 

asigurarea informațională a utilizatorilor. 
 

 Atragerea mijloacelor financiare suplimentare prin 

iniţierea unor proiecte naţionale şi internaţionale, pentru 

consolidarea şi dezvoltarea bazei tehnico-materiale a 

bibliotecii. 

      Continuarea implementării Standardelor de control 

managerial intern – evaluarea, raportarea sistemului de 

management financiar şi control şi emiterea declaraţiei 

privind buna guvernare. 
 

Orientarea activităților și serviciilor info-documentare ale 

bibliotecii prin prisma Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 

în baza „Agendei ONU-2030. 

 

 

Pe tot 

parcursul 

anului 

 

 

 

Pe tot 

parcursul 

anului 

 

 

 

 

 

Iunie, 

decembrie 

 

Pe tot 

parcursul 

anului 

 

 

E. Bordian  

T. Zasmenco  

 

 

 

 

E.Migunova 

S. Gorceag 

 

 

E. Bordian 

T. Zasmenco 

  

 

Șefii de secție 

 

 

 

E. Bordian 

șefii de Secții 



1.2 Managementul  strategic   

 Elaborarea Strategiei de dezvoltare a BRTȘ (2018-2022), 
parte integrată a strategiei de dezvoltare INCE pentru 
punerea în aplicare a  direcțiilor de Dezvoltare Durabilă 
conform Agendei ONU-2030. 
 

Aprilie -mai E. Bordian  

T. Zasmenco 

S. Gorceag 

1.3 Managementul resurselor umane   

  Elaborarea politicii de personal, formularului de 
autoevaluare a angajatului. 

 Susținerea tuturor formelor și metodelor de instruire 

profesională a angajaților BRTȘ în vederea aprofundării 

şi actualizării cunoştinţelor și aptitudinilor, acumulării 

experienţelor inovatoare: 

-Organizarea training-uri, ateliere profesionale, workshop-

uri în parteneriat cu alte biblioteci.  
- Instruiri formale la cursuri de perfecţionare continuă în 

cadrul Centrului de formare continuă a USM, Centrului de 

excelență profesională (acreditate). 

 

- Susținerea angajaților care fac studii de specialitate, ciclu II 

msterat. 

 
Evaluarea performanţelor profesionale ale salariaţilor  

BRTŞ în baza:  

- rapoartelor individuale şi pe secţii,  

- raportul anual de activitate a bibliotecii.  

- Fișelor de autoevaluare 

- Indicatori de performanță calculați ( 6 indicatori) 

ianuarie 

 

 

 

 

 

Pe 

parcursul 

anului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decembrie 

 

ianuarie 

 

T. Zasmenco  
M. Popovici 
S. Gorceag 
A. Catana 
L. Nistrean 
O. Cheianu 
 

 

 
E. Bordian 
T. Zasmenco 
 

 

 

 

 
M. Popovici 
S. Gorceag 
A. Catana 
L. Nistrean 
E. Lupu  
T. Zasmenco  
E. Bordian 

1.4 Managementul inovaţiilor   

 Implementarea și dezvoltarea de noi servicii şi produse: 

- Crearea unui serviciu de informare şi documentare a 

utilizatorilor pentru dezvoltarea abilităţilor 

antreprenoriale, (Clubul  tânărului  antreprenor). 

- Dezvoltarea serviciului de referinţe şi informaţii 

bibliometrice pentru cercetători  

- Expoziții on-line  (expoziții virtuale tematice 

booktrailers) 

- Crearea a bazei de date locale „Surse neconvenţionale 

de energie”; 

- Baza de date ,,Marca eco: semne de etichetare a 

produselor ecologice. 

Pe tot 

parcursul 

anului 

 

 

 

T. Zasmenco 

Şefii de Secţii 

 

 

 

 

Nistreanu L. 

 

M. Popovici 

 

E. Lupu 

1.5 Asigurarea tehnologică a proceselor funcţionale la nivel 

instituţional 

  

 Ajustarea documentelor de reglementare a activității 
bibliotecii la noua Lege cu privire la Biblioteci și  noile 
standarde din domeniu: 
- Elaborarea proiectului de  regulament cadru de 

organizare și funcționare a bibliotecilor specializate. 
- Participare ca coautor în elaborarea Ghidului pentru 

evaluare a impactului bibliotecii ( În conformitate cu SM 

ISO 16439:2018  

 

Pe tot 

parcursul 

anului 

E. Bordian 

 

 

 

 

 

Bordian E. 

 

 



1.6 Elaborarea cadrului metodologic şi tehnologic la 

compartimentul colecţii 

  

 Documente tehnologice  

- Reguli de înregistrare și evidență a bazelor de date 

 

- Instrucţiunii privind termenii de păstrare şi scoatere din 

gestiune a documentelor brevetare.   

 

- Instrucțiunii privind termenii de păstrare a documentelor 

normativ – tehnice. 

 

 

 

Ianuarie-

februarie 

M. Popovici 

N. Macrii 

 

 
Elena Lupu 
E. Coșleț 
G. Alexandrova 

M. Ivanova 

 

II.     DEZVOLTAREA  ŞI ORGANIZAREA COLECŢIILOR  

2.1 Completarea curentă şi retrospectivă   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prospectarea permanentă a pieţei editoriale (consultarea 

cataloagelor şi listelor editoriale, site-urilor web ale 

editurilor şi librăriilor on-line, participarea la târguri de 

carte şi lansări editoriale etc.) în scopul identificării  

şi achiziţionării de noi documente, precum şi stabilirii de 

contacte necesare în activitatea de completare a colecţiilor. 

 

Creşterea numărului de documente achiziţionate prin  

procurare, schimb de publicaţii şi donaţii, colectarea 

produselor editurii INCE; 

 

Pentru optimizarea procesului de selectare a documentelor, 

se va investiga permanent nevoile de informare, studiu şi 

cercetare ale utilizatorilor bibliotecii în baza anchetării 

persoanelor noi înregistrate în anul 2018.( Sondaj)  

Pe tot 

parcursul 

anul 

 

 

 

 

Pe tot 

parcursul 

anului ui 

 

Pe tot 

parcursul 

anului ui 

 

M. Popovici  

N. Macrii  

 

 

 

 

 

M. Popovici  

N. Macrii  

 

 

Nistreanu L. 

E. Jitari 

N. Iacob 

S. Morari 

 Intensificarea relaţiilor cu mediul universitar şi ştiinţific 

din ţară în vederea creşterii numărului de documente 

achiziţionate prin donaţii, transfer şi schimb de publicaţii. 

 M. Popovici 

N. Macrii  

 
 Abonarea publicaţiilor periodice pentru anul în curs Trimestrul IV M. Popovici  

N. Macrii 

2.2 Primirea şi evidenţa publicaţiilor   

 Primirea, verificarea documentelor însoțitoare, înscrierea 

în registrul de evidenţă globală (în Registru a mișcare a 

fondului) şi  evidența individuală (în Registrul de 

inventar), prelucrarea bibliografică a documentelor 

achiziţionate pe parcursul anului în vederea introducerii lor 

în circuitul lecturii. 

Pe tot 

parcursul 

anului 

M. Popovici  

N. Macrii 

E. Migunov 

E. Iuriev 

V. Adam 

2.3 Prelucrarea bibliografică a publicaţiilor   

 - Indexarea publicaţiilor curente prin atribuirea indicelui 

CZU, vedetei de autor, vedetelor de subiect, cuvintelor 

cheie. 

- Descrierea bibliografică a publicaţiilor şi introducerea 

lor în Cataloagele Bibliotecii: Catalogul electronic 

BRTŞ, Catalogul alfabetic, Catalogul sistematic.  

- Înscrierea datelor necesare pe publicaţii şi fişa cărții. 

- Redactarea şi imprimarea fişelor de catalog.  

- Actualizarea și redactarea Bazei de date ,,Standarde,, 

conform Buletinului de Standardizare INS. 

Pe tot 

parcursul 

anului 

E. Migunova  

E. Iuriev 

 

V. Adam  

E.  Migunova  

E. Iuriev  

 

 

Alexandrova G. 

Coșleț E. 

M. Ivanov 



 
  

2.4 Organizarea şi actualizarea cataloagelor   

 Organizarea şi actualizarea cataloagelor BRTŞ: 

- Catalogul Electronic, integrat în sistemul de 

operare WEB IRBIS 

- Catalogul Alfabetic tradiţional 

- Catalogul Alfabetic de serviciu 

- Catalogul sistematic  

- Fişierul vedete de subiect (tradiţional) 

 

- Catalogul numeric a documentelor normative  

- Catalogul pe subiecte al Documentelor normative 

- Catalogului numeric al Brevetelor de Invenţii 

Pe tot 

parcursul 

anului 

 

 

 

 

Pe tot 

parcursul 

anului 

 

 

Secţia AP 

 

 

 

 

 

 

Secţia CS 

2.5 Deselecţia şi excluderea documentelor   

  

    Analiza gradului de uzură a colecţiilor, depistarea 

documentelor uzate fizic şi moral, precum şi a publicaţiilor 

periodice cu termenul de păstrare depăşit. 

      Întocmirea actelor de casare.  

 

Pe tot 

parcursul 

anului 

L. Nistreanu 
M. Jarencov 
L. Capcanari 
E. Lupu 
M. Ivanova 
G. Alexandrova 

2.6 Organizarea şi gestionarea colecţiilor   

 Distribuirea documentelor achiziţionate în secţiile 

Bibliotecii, în dependenţă de destinaţie, conţinut, număr de 

exemplare. 

 

Pe tot 

parcursul 

anului 

 

M. Popovici 

N. Macrii 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizarea optimală a spaţiilor destinate amplasării stocului 

de documente, verificarea corectitudinii amplasării la raft, 

reamplasarea periodică a colecţiilor în secţiile Secţia LPCC 

şi Secţia CS, pentru a asigura accesul optimal la colecţiile 

bibliotecii, o mai bună deschidere şi comunicare.  
 

Asigurarea securităţii fondului documentar şi a condiţiilor 

adecvate de păstrare (igienizarea colecţiilor şi spaţiilor de 

păstrare, depistarea documentelor care necesită operaţiuni 

de recondiţionare, restaurarea lor etc.). 
 

Verificări selective ale colecţiilor în cazurile stabilite de 

Instrucţiunea privind evidenţa colecţiilor. 
 

Descrierea fişelor de control al colecţiei de carte în 

retrospectivă, pentru completarea Catalogul topografic 

 

 

Pe tot 

parcursul 

anului 

 

 

Pe tot 

parcursul 

anului 

 

 

 

Pe tot 

parcursul 

anului 

 

M.Jarencov 

Secţia LPCC 

Dobroviceanu Z. 

Ivanova M. 

Secţia CS 

 

 Tot personalul 

BRTȘ. 

 

Secţia LPCC 

Secţia CS 

 

Jarencov M. 

Capcanari L. 

Bradulova N. 

2.7 Gestionarea Fondului de schimb   

 Completarea și evidența fondului de schimb din donaţii şi 

alte surse. 

 

Pregătire listelor –oferte pentru schimbul de publicații cu 

alte instituții info-documentare. 

 

 Întocmirea actelor însoțitoare în procesul de primire-

predare a documentelor. 

 M. Popovici 
M. Brînza. 
 
M. Popovici 
 

 

 
N. Macrii 



III. ACCESUL UTILZATORILOR. COMUNICAREA  RESURSELOR, 

SERVICIILOR ŞI PRODUSELOR BRTŞ 

 
 

3.1 

Servicii/produse informaţional bibliotecare în 

sprijinul cercetării ştiinţifice, informării şi 

documentării utilizatorilor 

  

 

 

- Diversificarea şi sporirea calităţii serviciilor și 

facilităţilor oferite utilizatorilor  în vederea 

satisfacerii necesităţilor de lectură, informare, 

studiu şi cercetare. 

 

- Ore de informare pentru studenţi ( în sălile de lectură  

cu documente speciale.  (Tematica orelor în anexa 

2).   
 

- Zile de informare pentru cercetători  

 

- Zile de informare pentru agenți economici și alte 

instituții.  

(documente noi, resurse electronice, servicii  şi 

produse informaţionale oferite de BRTŞ) 

 

-  Organizarea expoziţiilor tematice  extramuros în 

întreprinderi, şcoli şi licee, universităţi, MoldExpo, 

AȘM. 

A se vedea Anexa 1. 

 

Pe tot 

parcursul 

anului 

 

 

 

 

trimestrial 

 

 

 

 

Februarie , 

mai 

iunie 

noiembrie 

 

Toţi 

colaboratorii 

BRTŞ 

 

 

Secţia CS 

 

 

 Secţia LPCC 

Secţia CS 

 

 

 

L. Nistreanu 

E. Lupu 

 

 

 

 

3.2 Servicii pentru utilizatori   

 Înregistrarea utilizatorilor, vizitelor, a serviciilor de 

împrumut şi consultare a documentelor din colecţiile 

bibliotecii. 

Pe parcursul 

anului 

S. Moraru 

 Oferta serviciilor pentru anul 2018 

 Consultarea documentelor în săli de lectură 

 Rezervarea publicaţiilor pentru un anumit 

termen 

 Împrumutul inter-bibliotecar 

 Orientarea, îndrumarea şi instruirea 

utilizatorilor în bazele de date, cataloage 

tradiţionale şi electronice 

 serviciul de referinţe şi informaţii bibliometrice 

 Difuzarea selectivă a informaţiei on-line (DSI) 

 Elaborarea cercetărilor bibliografice complexe 

la solicitare 

 Livrarea electronica a documentelor (întreabă 

bibliotecarul, poşta electronică, skype) 

 Redactarea bibliografică referinţelor  (Teze de 

doctor, articole științifice, monografii) 

 Elaborarea buletinelor informative în baza 

noilor intrări 

 Elaborarea indicilor bibliografici şi 

biobibliografiilor 

 Atribuirea indexului de clasificare CZU, JEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe tot 

parcursul 

anului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secţia LPCC 

Secţia LPCC 

Secţia LPCC 

Secţia LPCC 

Secţia LPCC 

E. Migunova 

 

Secţia IB 

Secţia IB 

  Secţia IB 

 

 Secţia IB 

 

 Secţia IB 

 Secţia IB 

 

 Secţia IB 

 Secţia IB 

 E. Iuriev 

 E. Migunova 



 Accesul la catalogul on-line OPAC 

 Informaţii prin telefon 

 Instruirea bibliotecarilor din Reţeaua de 

Biblioteci Tehnice 

 Cursuri de IT pentru persoanele dezavantajate 

 Acces Internet Wi-Fi 

 

 

 

 

E. Migunova 

M. Popovici 

 T. Zasmenco 

3.3 Programul de desfăşurare al Cursurilor IT   

 Desfăşurarea cursurilor IT gratuite pentru pentru 

utilizarea computerului şi a internetului  destinate 

pensinarilor și persoanelor cu nevoi speciale. 

Programul pentru anul 2018  în anexa 4 

Aprilie 

Iunie 

Noiembrie 

E. Migunova 

T. Zasmenco 

 

 

IV. INFORMATIZAREA SERVICIILOR. AMPLIFICAREA 

VIZIBILITĂŢII  INCE, BRTŞ ÎN SPAŢIUL VIRTUAL. 

 
4.1 Menţinerea funcţionalităţii  Softului de bibliotecă   

Web IRBIS-64.  

  

 

 

 

 

Implementarea modulului „COMPLETARE” a  soft-

ului de bibliotecă IRBIS-64.” 

 

Actualizarea modulului ”CITITOR” 

 

Mai- iulie 

 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Popovici M 

 

E. Migunova  

V. Adam  

S. Moraru  

4.2 Biblioteca electronică   

 Crearea unui concept pentru realizarea Bibliotecii 

electronice în vederea stocării publicaţiilor ştiinţifice  

ale INCE în format PDF. 

 

Completarea bibliotecii electronice cu documente 

selectate din baze de date cu acces deschis în sprijinul 

tematicii de cercetare  ( respectând dreptul de autor). 

 

Pe 

parcursul 

anului  

M. Popovici 

 

S. Gorceag  

 

E. Lupu 

4.3 Repozitoriul INCE   

 Dezvoltarea Repozitoriului şi introducerea articolelor 

cercetătorilor INCE 

 

Înregistrarea Repozitoriului INCE în Open AIRE, 

ROAD 

Open Doar, ROAR. 

Pe 

parcursul 

anului 

 

S. Gorceag  

O. Chirilov 

 

4.4 Prelucrarea şi indexarea articolelor din revista 

„Economie şi Sociologie” , Anale  INCE,materiale ale 

Conferințelor și monografii  în diferite Baze de date 

internaţionale 

Pe 

parcursul 

anului 

S. Gorceag  

O. Chirilov 

 

  

Prelucrarea tehnică şi atribuirea codului JEL al 

articolelor ştiinţifice din revista „Economie şi 

Sociologie”, „Analele Ştiinţifice a Institutului  de 

Cercetări Economice”. 

 

Prelucrarea articolelor din revista “Economie şi 

Sociologie” şi plasarea on-line în Bazele de Date: 

REPEC, DOAJ, OAJI, Copernicus, eLibrary… 

Indexarea revistelor: „Economie şi Sociologie”, 

 

Pe tot 

parcursul 

anului  

 

 

Pe tot 

parcursul 

anului  

Pe 

  

S. Gorceag  

O. Chirilov 

Pelepciuc D. 

 

 

S. Gorceag  

E. Migunova  

O. Chirilov 

S. Gorceag  



„Analele Ştiinţifice a Institutului  de Cercetări 

Economice”.în Bazele de date cu grad de apreciere a 

calităţii revistelor, pentru calcularea factorului  de 

impact 

 

Asistenţa Informaţională în bazele de date externe. 

parcursul 

anului 

 

 

S. Gorceag  

E. Migunova  

O. Chirilov 

 

S. Gorceag  

E. Migunova  

O. Chirilov 

4.5 Site-ul web (www.brts.md), pagina Facebook 

Actualizare și dezvoltare. 

 

  

 Administrarea site-ul web (www.brts.md) – 

introducerea unor noi rubrici 

 

Difuzarea informaţiei despre serviciile şi activităţile 

Bibliotecii prin diverse mijloace: anunţuri, ghiduri, 

liste bibliografice tematice, date statistice etc., prin 

intermediul site-ului web (www.brts.md) şi 

facebook.brtş, Slideshare.brts. 
 

Administrarea paginii în Slideshare 
 

Administrarea paginii în Facebook 
 

 

 

 

 

Pe tot 

parcursul 

anului 

 

T. Zasmenco 

Şefii de 

secţii 

 

E. Bordian 

T. Zasmenco 

Şefii de 

secţii 

 

T. Zasmenco 

S. Gorceag 

4.6 Actualizarea  şi redactarea Bazelor de Date locale    

 “Articole din reviste în domeniul economic”   

(ARTICE) înregistrări, redactări. 

 

Completarea BD  ,,Cercetări bibliografice” cu teme  

noi de cercetare. 

 

Fişierul de autoritate „Vedete de subiect” 

 

Pe tot 

parcursul 

anului  

 

 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Secţia IB 

 

 

Secţia IB 

 

 

E. Migunova 

4.7 Crearea Bazelor de date locale   

  

Implementarea bazei de date ,,Fişierul de autoritate a 

cercetătorilor INCE”  în programul IRBIS -64. 

 

 

Elaborarea conceptului de funcţionarea şi administrare 

a bazei de date „Surse neconvenţionale de energie”. 

Crearea bazei de date „Surse neconvenţionale de 

energie” în programul IRBIS-64. 

 

Pe 

parcursul 

anului 

 

Pe 

parcursul 

anului 

 

 

 

M. Popovici 

E. Migunova 

 

 

Secţia AP 

 

V. ACTIVITATEA INFORMAŢIONALĂ ŞI BIBLIOGRAFICĂ 

 
5.1 Servirea informaţional –bibliografică a utilizatorilor   

 Servicii de consultanţă privind utilizarea cataloagelor 

tradiţionale,  catalogului electronic, bazele de date 

locale, internaţionale 

Pe 

parcursul 

anului 

Secţia IB 

5.2 Redactarea referinţelor bibliografice    

 - Revista ,, Economie şi sociologie” 

- Revista Analele INCE 

Trimestrial 

 

Catana A 

http://www.brts.md/
http://www.brts.md/
http://www.brts.md/


- Lista publicaţiilor ştiinţifice INCE - 2015 

- Redactarea referinţelor  bibliografice la cerere. 

Decembrie-

Ianuarie 
Daliniţchi N. 
Pelepciuc D. 

Lupu E. 

5.3 Publicaţii biobibliografice   

 Editarea  biobibliografiei  ,,Tudor  Bajura – Savant. 

Profesor . Inventator”.  

Elaborarea biobibliografiei ,,Tatiana Manole – la 

aniversarea de 80 de ani ,, 

Buletine informative asupra colecţiilor BRTŞ: 

,,Repertoriul publicaţiilor periodice abonate  

             de BRTŞ în anul 2017” 

 Iunie 2016 

 

 

 

2016-2017 

 

N. Daliniţchi  

A . Catana  

 

E. Lupu  

D. Pelepciuc  

5.4 Cercetări bibliografice tematice   

 Cercetări bibliografice complexe (corespunzător 

temelor proiectelor de cercetare  ştiinţifice aplicative 

a INCE  pentru anii 2016-2018 (Anexa 1) 

 A.Catana 

N. Daliniţchii 

E. Lupu 

D. Pelepciuc 

5.5 Buletine Informative asupra colecţiilor   

 

 

 

- Repertoriul publicaţiilor periodice intrate în BRTŞ 

în 2018 

- Buletine informative tematice … 

- Publicaţii recent intrate în BRTŞ - 2018 

 

Pe tot 

parcursul 

anului 

A. Catana 

N. Daliniţchi  

O. Chirilov 

5.6 Elaborarea cadrului metodologic şi tehnologic în 

SIB 
  

 Paşaportul bazei de date ,,Articole din reviste în 

domeniul economic”(ARTICE) 

Noiembrie Secţia IB 

 

VI. ACTIVITATEA METODICĂ 

6.1 Organizarea acţiunilor de diseminare a realizărilor 

biblioteconomiei naţionale şi internaţionale 

(conferinţe, simpozioane, concursuri, mese 

rotunde, cluburi etc.) 

  

 Oragnizarea mesei rotunde ,,Știința pentru societate- 

programe de lucru pentru anii 2018-2020 propuse de 

Orizont 2020,,  

 

 

ianuarie 

 

Bordian E.  

Perciun R.  

6.2 Analiza statistică a activităţii biblioteconomice   

 Colectarea şi procesarea datelor statistice din 

Reţeaua bibliotecilor tehnice din Moldova,  

Formularului 6-c, Prezentarea la Consiliului 

Biblioteconomic Naţional. 

25 martie T. Zasmenco 

N. Macrii 

6.3 Asistenţă metodologică de specialitate   

 Organizarea cursurilor de dezvoltare profesională 

continuă cu bibliotecarii din reţea; 

 

Consultații în vedere utilizării și implementării în 

biblioteci a standardelor în domeniul BID. 

 

Pe tot 

parcursul 

anului 

 T. Zasmenco 

Șefii de secție 

 

Alexandraova 

Catana A.  

Lupu E. 

 

  



VII. ACTIVITĂŢI ŞTIINŢIFICE  

6.0 Activităţi ştiinţifice    

6.1 Studii şi cercetări   

 

 

Studiu monografic ,, BRTȘ . Trecut prezent și viitor,, 

50 de ani de la fondare 

 

Cercetare privind Sistemului de stat al informației 

tehnico-ştiinţifice În R. Moldova (Instituţiile de bază 

ale sistemului (articol) 

 

Studiu monografic privind Sistemul Naţional de 

Biblioteci: capitolul, Comitetul tehnic şi capitolul 

Biblioteci tehnice). 

 

- Conferință științifico-practica ,,Biblioteca 

specializată un factor important în dezvoltarea 

economiei naționale …. 

 

Februarie -

aprilie 

 

Iunie-

august 

 

 

August-

octombrie 

 

 

mai 

 

Bordian E. 

 

 

Bordian E. 

Zasmenco T. 

 

 

Bordian E. 

 

 

Comitet 

organizatoric 

6.2 Seminare, mese rotunde, ateliere profesionale   

 Masa rotunda ,, Valorificarea și protejarea 

patrimoniului turistic național,, 

februarie BRTŞ în 

colaborare cu 

INCE 

 Săptămâna ,,Accesului deschis”, (masă rotundă). Octombrie   Şef secţii 

 Seminarul anual cu Reţeaua de biblioteci tehnice,  Noiembrie  Zasmenco T. 

6.3 Concursuri   

 Concursul Naţional „Cele mai reuşite lucrări ale 

anului în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei 

informării” 

Termenul 

limită al 

prezentării 

lucrării 12 

aprilie 

Secţia 

Informare 

Bibliografică 

   

 

 Concursul Naţional „Cel mai bun Bibliotecar al 

anului”.  

Aprilie   

 

VIII.  MARKETING. ACTIVITĂŢI CULTURALE ŞI 

PROMOŢIONALE 

7.1 Promovarea şi valorificarea colecţiilor prin:   

 Marketing:  

Eextinderea şi diversificarea activităţilor de 

prezentare a colecţiilor şi serviciilor de bibliotecă - 

forme noi de promovare intensivă a imaginii 

bibliotecii: afişe, semne de carte, pliante, ghiduri, 

mass-media, site-ul web (www.brts.md), pagina 

Facebook. 

Elaborarea și editarea materialelor promoționale către 

jubileul de 50 ani ai BRTȘ. 

 

Pe tot 

parcursul 

anului 

T. Zasmenco 

Şefii de 

secţii 

 

 

 

 

 

E. Bordian 

7.2 Activităţi culturale   

 

 

 

Către ziua mărțișorului si Ziua Internațională a femeii 
Martie 

 

Tot 

personalul  

http://www.brts.md/


 lansarea expoziției de tablouri lucrate în  biser,, 

genericul ,, Frumusetea se naste in suflet de femee ,, 
 

Master class ,, Broderii cu biser;, 

 

Ziua uşilor deschise la BRTŞ  

 

Ziua Bibliotecarului (Instituită prin Decretul 

Preşedintelui RM nr. 1774-II din 21 noiembrie 2000. 

Iniţial se sărbătorea la 5 octombrie. Din 2010, 

conform Decretului Preşedintelui RM nr. 189-V din 8 

februarie 2010, se consemnează la 23 aprilie) 

 

Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale (Instituită în 

anul 2000 de către Organizaţia Mondială a 

Proprietăţii Intelectuale (OMRI) pentru a sensibiliza 

publicul larg asupra rolului proprietăţii intelectuale în 

dezvoltarea economică, culturală şi socială a ţărilor 

lumii). 

 

Sărbătoarea Naţională „Ziua  Independenţei” şi 

Sărbătoarea Naţională „Limba Noastră” 

Campanii naţionale de promovarea a cărţii şi lecturii 

Campania Naţională ,, Nocturna bibliotecilor”         

(program de activităţi). 

 

Expoziţii tematice, aniversare, informative în spaţiile 

BRTŞ şi  INCE.  (A se vedea anexa  2) 

 

Expoziţii extra-muros (CI E Moldexpo, AŞM, 

UCCM, Colegiul de construcţii, alte instituţii). 

 

Prezentări ale publicaţiilor ştiinţifice ale cercetătorilor 

INCE la diferite foruri ştiinţifice  
 
Lansări de carte, (monografii, strategii, Buletinul 

Tendinţe în Economia Moldovei). 

 

Prezentarea Brevetului de Invenţii în domeniul 

construcțiilor, „Cofraj demontabil mobil. Nr. 2105 

C2. MD”, Inventator Grigori Catanoi.  
 

 

 

 

 

Aprilie 

 

 

 

Aprilie 

 

 

 

 

 

Aprilie 

 

 

 

 

 

August 

 

 

Septembrie 

 

 

 

 

Pe 

parcursul 

anului 

 

 

Pe 

parcursul 

anului 

 

 

Ianuarie  

 

 

 

 

Toate secţiile 

 

 

 

Toate secţiile 

 

 

 

E. Bordian  

T. Zasmenco  

SIB, SCS. 

 

 

 

 

Secţia 

Colecţii 

Speciale 

 

SLPCC 

 

 

 

 

Toţi angajaţii 

BRTŞ 

 

 

SLPCC 

Secţia CS 

 

 

SLPCC 

 

O. Cheianu 

      

 

IX. COOPERARE ŞI COLABORARE PROFESIONALĂ 

8.1 Colaborări la nivel internaţional   

 Implicare şi participare în proiecte internaţionale prin  

consorţiumul REM (Resurse Electronice pentru 

Moldova). 
 

Încheierea acordurilor de colaborare cu diverse 

instituţii si organizaţii în vederea schimbului de 

publicaţii  
 

Iniţierea unui acord de colaborare cu Biblioteca 

Pe 

parcursul 

anului 

 

 

Pe 

parcursul 

anului 

E. Bordian 

 

 

 

E. Bordian 

 

 

Administraţia 



Tehnico - Ştiinţifică din Minsk (Belarus) 
 

Dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi schimb de 

publicaţii cu INCE din România (experienţe în 

vederea indexării publicaţiilor ştiinţifice în BD 

SCOPUS). 
 

Schimb de publicaţii cu instituţiile de cercetare cu care 

INCE are semnate acorduri ( Azerbaidjan, Lituania, 

Rusia, Ukraina, Kazahstan, etc.) 

 

 

Pe 

parcursul 

anului 

INCE 

E. Bordian 

 

Administraţia 

INCE 

E. Bordian 

8.2 Colaborări la nivel naţional   

 Instituţii naţionale din sfera ştiinţei şi inovării 

Academia de Ştiinţe a Moldovei, (AŞM) 

 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 

(AGEPI)  

Agenţia pentru Inovaţii şi Transfer Tehnologic ( 

AITT) 

Institutul Naţional de Standardizare. (INS) 

  

Consiliul Biblioteconomic Naţional (CBN) 

Membru al CBN 

Secretarul Comisiei CBN ,,Standarde, norme şi 

statistici” 

Membru al Comisiei Formare profesională continuă 

 

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova 

(ABRM) 

- Implicare în activitatea ABRM 

- Membru al Consiliului de administrare  ABRM 

- Preşedinte  al secţiunii ABRM ,,Biblioteci 

specializate” 

Membru secţiei Biblioteci Specializate 
  

 Comitetul Tehnic Nr.1 Biblioteconomie. Informare 

şi     Documentare. 

- preşedinţia şi secretariatul Comitetului Tehnic nr.1  

- activităţi  de monitorizare a documentelor de 

standardizare in domeniul biblioteconomic 

 

Pe 

parcursul 

anului 

 

 

 

 

Trimestrial 

 

 

Lunar 

 

 

 

 

 

 

Pe 

parcursul 

anului 

Bibliotecarul 

coordonator 

 

 

Bibliotecarul 

coordonator 

 

Bordian E. 

 

 

 

E. Bordian  

 

T. Zasmenco 

 

 

 

 

T. Zasmenco  

 

 

 

 

 

E. Bordian  

T. Zasmenco  

G.Alexandrova 

X.  INSTRUIREA PROFESIONLĂ  

9.1 Tematica orelor/cursurilor  de instruire 

profesională  

  

  Utilizarea noilor tehnologii de lucru prin metode de 

diseminare a informației online: SlideShare; PowerPoint, 

Paint.NET, transformarea unui document din Word în PDF  

Februarie S. Gorceag 

 Access to online information in Agricultural Research 

(AGORA) 
Iunie  Pelepciuc D. 

 Система Автоматизации Библиотек Ирбис: Новые 

подходы и возможности. 
Octombrie  Migunova E. 

 Indicatori de performanță pentru biblioteci,, 

prevederi ale standardului SM ISO ... 

Noiembrie  E. Bordian  

9.2 Participarea la conferinţe, ateliere 

profesionale şi alte activităţi din domeniul 

biblioteconomic 

 
Pe tot 

parcursul 
anului 

Personalul 

BRTŞ 



 Conferința ASEM 

Conferința ABRM 

Anul Bibliologic Naţional, BNRM 

Forumul Managerilor Bibliotecilor din cadrul  

Sistemului Naţional de Biblioteci 

Martie  
 
 

Mai 
 

Decembrie 

Reprezentanţi 

BRTS 

 

Managerii 

BRTS 

 

XI. ACTIVITATE AUXILIAR –ADMINISTRATIVĂ 

 
10.1 

 

10.2 

 

 

10.3 

  

11.2 

 

11.3 

Asigurarea cu rechizite de cancelarie şi tipizate 

 

Intervenţii către administraţia INCE  pentru: 

dotarea tehnică a BRTŞ ( calculatoare - 5, 

scanner-1, imprimante-2 

Reparația cosmetică a birourilor 206, 207,  210, 

217, 218. 

Reparația cosmetica  și iluminarea Holului BRTȘ 

 

 Renovarea mobilierului  din secţiile BRTŞ 

 

Pe parcursul 

anului 

 

Popa N. 

Bordian E. 

 

 
 
  



ANEXE 

 

Programul expoziţiilor tematice  

organizate în BRTŞ, INCE  şi extra-muros  - 2017 
 

 Promovarea şi realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) ”, adoptată 
la Forumul Managerilor Bibliotecilor din cadrul Sistemului Naţional de 
Biblioteci din Moldova, la 29 noiembrie 2016, în baza „Agendei ONU-2030 
şi priorităţile de ţară”, „Raportului actualizat al IFLA privind tendinţele. 

 2017 - Anul Internaţional al Turismului Durabil pentru Dezvoltare (declarat de 

ONU) 

 2008- 2017  Al doilea Deceniu pentru Eradicarea Sărăciei 

 2010- 2020  Deceniul de Luptă împotriva Deşertificării 

  2011-2020  Deceniul Biodiversităţii                                

 2011- 2020  Deceniul de Acţiune pentru Siguranţa Rutieră  

 

Anexa nr. 1 
 

Termen de 

realizare 

         Tema, genericul            Activităţi     Realizatori 

1                         2                 3                4 
IANUARIE 

 

 

 
 

 

 
 

 

Evoluţii  şi tendinţe în 

industria mobilei  

Expoziţie tematică SLPCC 

Calitate şi performanţă în 

industria alimentară 

Expoziţie tematică SCS, SLPCC 

Ziua Naţională a Culturii 

în Republica Moldova 

 

Mihai Eminescu – geniu  

nemuritor 

Expoziţie –eveniment 

/comemorarea a 167 de ani 
de la naşterea poetului/  

15 ianuarie  

SPCC 

 Produse alimentare 

 

Expoziţie tematică 
 

Secţia 
Colecţii 

Speciale 

 Standardizarea în domeniul 

agroalimentar.  

Expoziţie tematică 

 

Secţia 

Colecţii 
Speciale 

FEBRUARIE 

 
Securitatea în spaţiul virtual – o 

preocupare a societăţii  
 

Expoziţie tematică 

/ Ziua Europeană a 

Siguranţei pe Internet/ 

9 februarie 

SLPCC 

Inovare şi talent – avantaje 

competitive ale întreprinderii 

Expoziţie tematică SLPCC 

 

Gheorghe Duca – promotor al 

societăţii cunoaşterii 

Expoziţie –eveniment 
/65 de ani de la naştere, 

doc. hab. în ştiinţe 

economice, cercet.ştiinţific/ 

SLPCC 
 

 Procedeu de tratare a seminţelor 

de legume înaintea semănatului 

Expoziţie Colecţii 
Speciale 

MARTIE Mărţişorul – tradiţii, semnificaţie 

şi origine 

Expoziţie şi workshop 

/Ziua Mărţişorului - 1 

martie 

SLPCC, 

SCS, 

SIB, 
SAP 



Protecţia  drepturilor 

consumatorilor: între teorie şi 

practică 

Expoziţie tematică 

/Ziua Mondială a 
Consumatorului/15 martie 

SLPCC 

 

Pădurea – scut al solului Expoziţie tematică 

/Ziua Internaţională a 

Pădurilor/21 martie 

SLPCC 

 

 Tehnologia semiconductoarelor 

 

Expoziţie tematică 
 

Secţia 
Colecţii 

Speciale 

APRILIE Dumitru Batâr - nobil savant şi 

cronicar al ştiinţei 

Expoziţie –eveniment 

/90 de ani de la naşterea lui 
D.Batâr, doc. hab. în 

chimie, prof. universitar/ 

SLPCC 

 

Sfintele Paşti – sărbătoarea luminii 

şi a învierii 

Expoziţie tematică SLPCC, 
SCS, 

SIB, 

SAP 

Pământul nu ne aparţine, noi 

aparţinem pământului 

Expoziţie tematică 

/Ziua Mondială a Planetei 

Pământ/ 22 aprilie 

SLPCC 

 

Biblioteca – o lume pentru toţi, o 

lume pentru fiecare 

Expoziţie tematică 

/ Ziua bibliotecarului. Ziua 
Mondială a cărţii şi a 

dreptului de autor/23 

aprilie 

SLPCC 

SCS 
 

 Ziua Mondială a Proprietăţii 

Intelectuale  -  

 

 

Expoziţie consacrată 

( 26  aprilie)     

Secţia 

Colecţii 

Speciale 

 Protecţia plantelor 

 

Expoziţie tematică Secţia 

Colecţii 

Speciale 

 

 
MAI 

Uniunea Europeană – promotor al 

acordurilor de integrare 

economică 

Expoziţie tematică 

/ Ziua Europei/ 9 mai 
 

SLPCC 

 

Ziua Internaţională a Metrologiei    Expoziţie tematică / 20 

mai/.   

Secţia 

Colecţii 

Speciale 

Drumul către sănătate începe cu o 

gură de apă 

  

Sistemul logistic – instrumentul de 

bază al strategiei de marketing 

Expoziţie tematică SLPCC 

 

 Metrologia şi standardizarea 

 

Expoziţie tematică Secţia 

Colecţii 

Speciale 

IUNIE Rolul sectorului bancar în 

asigurarea stabilităţii financiare a 

statului 

Expoziţie tematică 
/ Ziua lucrătorului bancar/ 

4 iunie 

SLPCC 
 

 Să nu  lăsăm viitorul să se usuce Expoziţie tematică 
/ Ziua Mondială Pentru 

Combaterea Deşertificării/ 

17 iunie 

SLPCC 
 

 Tehnologii şi metode noi în 

piscicultură 

Expoziţie tematică /-27 06 
Ziua pescarului 

Secţia 
Colecţii 

Speciale 



IULIE Factorii determinanţi ai proceselor 

demografice din Republica 

Moldova 

Expoziţie tematică 

/Ziua Mondială a 
Populaţiei 

11 iulie 

SLPCC 

 

Ziua inventatorului şi 

raţionalizatorului (ultima sâmbătă 

a lunii iunie).  

 

Expoziţie de carte (ultima 

sâmbătă a lunii iunie).  
 

Secţia 

Colecţii 
Speciale 

Politica financiară – componentă a 

politicii economice. 

Expoziţie tematică 

/ Ziua lucrătorului 
Financiar/ 15 august 

SLPCC 

 

 Heliotehnica- instalaţii solare   Expoziţie tematică 

 

Secţia CS 

 Invenţii în domeniul medicinii. 

 

Expoziţie tematică 

 

Secţia CS 

AUGUST Cultura şi identitatea naţională Expoziţie tematică 

/ Ziua Independenţei RM/ 

27 august;                                
Limba Noastră cea 

Română, 31 august 

SLPCC, 

SCS, 

SIB, 
SAP 

SEPTEMBRIE Republica Moldova – itinerare 

turistice 

Expoziţie tematică 

/Ziua Turismului/ 
27 septembrie 

SLPCC 

 

Competitivitatea economică – 

obiectiv strategic al Republicii 

Moldova 

Expoziţie tematică 

/ Ziua economistului, 30 
septembrie 

SLPCC 

 

 Procedeu de uscare a legumelor şi 

fructelor 

Expoziţie tematică 

 

Secţia CS 

OCTOMBRIE Ziua mondială de standardizare    Expoziţie 

 (14 octombrie) 

 

Secţia 
Colecţii 

Speciale 

Produse de patiserie şi cofetărie Expoziţie tematică 

/ Ziua Mondială a 
Alimentaţiei/ 16 octombrie 

SLPCC 

 

Procedeu de fabricare a vinurilor 

spumante. 22. 05 ziua mediului 

Ziua Naţională 

  

Accesul Deschis - 2017  Masă rotundă Toate Secţiile 

NOIEMBRIE  Ştiinţa şi inovarea – pilonii 

dezvoltării durabile a economiei 

Expoziţie tematică 

/ Ziua Internaţională a 

ştiinţei pentru pace şi 

dezvoltare/10 noiembrie 

SLPCC 

 

Agricultura ecologică – cartea 

verde spre Europa 

Expoziţie tematică 
/ Ziua lucrătorului din 

agricultură şi industria de 

prelucrare/28 noiembrie 

SLPCC 
 

 Infrastructura calităţii - 

standardizare, acreditare, 

certificare. Ziua mondială a calităţii 

şi săptămâna europeană a calităţii 

Expoziţie tematică 
 

Secţia CS 

 Utilaj pentru condiţionarea 

biomasei 

Expoziţie tematică 

 

Secţia CS 

DECEMBRIE Protecţia naţională şi 

internaţională a drepturilor 

omului 

Expoziţie tematică 

/ Ziua Drepturilor Omului/ 
10 decembrie 

SLPCC 

 



„Doamne, binecuvântează, casa 

care se urează”  

Expoziţie de Crăciun şi 

Anul Nou 

SLPCC 

 

 
 

                                                                EXPOZIŢII EXTRAMUROS 

 

            1                                       2                           3             4 

MARTIE Protecţia drepturilor consumatorului    Expoziţie de carte şi 

documente tehnico-

normative, cu prilejul Zilei  
Mondiale a consumatorului, 

15 martie-16 martie UCCM 

SLPCC, 

SCS, 

SIB 

MAI FOOD & DRINKS   - 2017 Expoziţie Internaţională 

Specializată de produse 
alimentare şi materii prime 

ediţia a XXIV-a. luna mai 

CIE Moldexpo 

SLPCC, 

SCS, 
SIB 

SEPTEMBRIE B2B Business to Business - 2017   Expoziţie Internaţională 

Specializată de produse şi 

servicii pentru afaceri, ed. a 

V-a,CIE Moldexpo 

SLPCC, 

SCS, 

SIB 

NOIEMBRIE INFOINVENT - 2017 Expoziţie Internaţională 

Specializată a proprietăţii 

intelectuale, creativităţii şi 
inovării, ed. a XIV-a, 

CIE Moldexpo 

SLPCC, 

SCS, 

SIB 

 

 

Anexa 2 

 

T  E  M  A  T  I  C  A 

 

  orelor informative pentru studenţii de la instituţiile superioare 

de învățământ 
1. Tipurile de documente de  brevet şi Documente tehnico-normative din colecţia BRTŞ. 

Metode de căutare şi regăsire.  

2.  Baza de date „Invenţii protejate în Republica Moldova”. Metode de căutare şi regăsire 

a informaţiilor. 

3. Importanţa legii privind  dreptul de autor şi drepturile conexe.  

4. Importanţa  mărcii comerciale în promovarea produselor şi serviciilor autohtone.  

Metode de căutare a documentelor de brevet. 

 

  



 
 

 

PROGRAM 

de Formare Profesională Continuă, 

pentru personalul Bibliotecii Republicane Tehnico-Științifice a INCE și personalului din rețeaua de biblioteci tehnice 

Tema, subiectul și genul (curs, 
atelier, sesiune, masă rotundă 
etc.) activității 

Descrierea succintă a conținutului Perioada, 
nr. ore 

academice 

Grup-țintă Instituția de formare/ 
Formator 

Tendințe actuale în activitatea 
bibliotecilor specializate (75 ore) 

Formabilii vor învăța care sunt tendințele de 
dezvoltare a bibliotecilor din RM 

Februarie  Personalul BRTȘ USM 
 

Standardizarea activității de 
bibliotecă 

Prezentarea standardelor  Martie Personalul BRTȘ BRTȘ a INCE 
E. Lupu 

Instrumente de comunicare a 
informației în mediul online.  
Metode de elaborare a materialelor 
informaționale 

Forambilii vor învăța tehnici de comunicare 
prin Internet și care sunt  procesele 
mediatiatice prin care interlocutorii își 
transmit informații  

Aprilie Personalul BRTȘ 
Rețeaua de 

biblioteci tehnice 

BRTȘ a INCE 
S. Gorceag 

WEBINAR- IRBIS День ИРБИС Ответы на вопросы 
пользователей 

Mai Personalul BRTȘ 
Rețeaua de 

biblioteci tehnice 

BRTȘ a INCE 
E. Migunova 
ГПНТБ России 

Metode de digitizare a 
documentelor  

Formabilii vor învăța diferite formate de 

scanare/salvare a documentelor  

 Personalul BRTȘ BRTȘ a INCE 
S. Gorceag 

Algoritmul elaborării/ întocmirii 
raportului analitic anual privind 
activitatea rețelei de biblioteci 
publice teritoriale  

Cum să elaborăm un plan inovativ? 

Șefii de secții vor lua cunoștințe cu 

Instrucțiunea metodologică, elaborată de 

Biblioteca Națională a Moldovei 

Decembrie Personalul BRTȘ T. Zasmenco 
S. Gorceag 

Indicatori de performanță pentru 
biblioteci, conform SM ISO 
11620:2016 
Informare și documentare. 
Indicatori de performanță 
pentru biblioteci. 

Implementarea  SM ISO 11620:2016 

Informare și documentare. Indicatori de 

performanță pentru biblioteci. 

Noiembrie-
Decembrie 

 

Personalul BRTȘ 
Rețeaua de 

biblioteci tehnice 

BRTȘ a INCE 
E. Bordian 


