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Abrevieri utilizate:   

 
ABRM   Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova 

AGEPI   Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

AITT     Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic 

AŞM       Academia de Ştiinţe a Moldovei  

BRTŞ     Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică  

CBN      Consiliul Biblioteconomic Naţional  

IA           Inteligența Artificială  

INCE     Institutul  Naţional de Cercetări Economice  

SAP        Secţia Achiziţii şi Prelucrare 

SIB         Secţia Informare Bibliografică 

SCS        Secţia Colecţii Speciale 

SLPCC  Secţia Lectură Publică şi Comunicarea Colecţiilor 

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. 

Ensuring maximum access to our own information resources and services, to international 
and national information resources on technology, economics, industry and related industries 
that contribute to the development of scientific, technical and innovation activities. 

Oбеспечение максимального доступа к собственным информационным ресурсам и услугам, к 
международным и национальным информационным ресурсам по технике и технологи, 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  2019 
 

Biblioteca este o construcție complexă, dinamică, flexibilă, mereu în devenire. Crearea 

și dezvoltarea unei imagini pozitive necesită centrări pe personalul de bibliotecă,  pe 
membrii comunității și pe factorii responsabili în accelerarea progresului tehnologic.  

Inteligența Artificială (IA) schimbă modul în care accesăm, gestionăm și procesăm 
informațiile  și are un impact enorm asupra producției de cunoștințe. Bibliotecile vor juca 

un rol central în păstrarea și diseminarea cunoștințelor în acest nou mediu.  
O privire de ansamblu asupra bibliotecilor inovative din întreaga lume evidențiază 

următoarele tendințe  magistrale ale anului 2019: 
 implicarea comunității 
 centrarea pe toate grupurile  de utilizatori 
 modernizare serviciilor de bibliotecă 
 cunoașterea mai bună a utilizatorilor și non-utilizatorilor 
 crearea imaginii bibliotecii în comunitate 
 utilizarea tehnologiilor moderne  
Reieșind din tendințele globale și prioritățile naționale, BRTȘ stabilește următoarele 

obiective pentru anul 2019: 
 

OBIECTIVELE BRTȘ PENTRU ANUL 2019  
 

OBIECTIVUL I. Implementarea noului cadru de reglementare în conformitate cu Legea nr. 
160 Cu privire la biblioteci ( în vigoare din 19 ).  
 

OBIECTIVUL II. Dezvoltarea colecțiilor și promovarea patrimoniului științific instituțional. 
 

OBIECTIVUL III. Crearea și implementarea serviciilor inovative de bibliotecă pentru 
comunitate în susținerea  Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (Agenda ONU 2030). 
 

OBIECTIVUL IV.  Colaborare profesională,  relații de parteneriat și activități de Advocacy. 
 

OBIECTIVUL V.  Evaluarea impactului bibliotecii, elaborarea instrumentelor de măsurare a 
impactului și utilizarea datelor în promovarea bibliotecii.  
 
 



 

I.  MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIONAL 
      

Nr. 
d/r 

Activităţi Termen de 
realizare 

Responsabil 

 OBIECTIVUL I. IMPLEMENTAREA NOULUI CADRU DE 

REGLEMENTARE ÎN CONFORMITATE CU LEGEA CU PRIVIRE LA 
BIBLIOTECI DIN 19 .02.2019. 

  

1.1 Îmbunătățirea managementul instituțional   
 
 

Elaborarea Strategiei de dezvoltare a BRTȘ (2019-2023), în 
conformitate cu Strategiile de dezvoltare naționale, a 
Statutului INCE, direcțiilor de cercetare. 

Ianuarie-
iunie 

Grup de lucru 

1.2 Actualizarea documentelor de reglementare internă   
 1. Regulamentul de organizare și funcționare a BRTȘ      

2. Regulament privind serviciile prestate de BRTȘ 

3. Regulamentele interne ale secțiilor funcționale 

4. Organigrama, schema de încadrare 2019 

5. Fișa postului  

6. Politica de dezvoltare a colecțiilor 

7. Documentele  tehnologice a proceselor şi serviciilor   

Februarie  

Februarie  

Martie 

Ianuarie  

Februarie  

Martie  

Trim.  I-IV 

E. Bordian  

T. Zasmenco  

Șefii de secții 

E. Bordian 

Șefii de secții 

M. Popovici 

Responsabilii 
de procese 

 Elaborarea  documentelor    

  

8. Regulamentul de organizare și evaluare a performanțelor 
profesionale individuale ale personalului de bibliotecă,  
Conform HG 1231/2018, anexa 3. 

 

9. Testarea Fișei de evaluare a performanței angajaților 

10. Regulament de evidență a documentelor 

11. Portofoliile serviciilor oferite de bibliotecă (curricula,  
planul, exemple de produse, materiale promoționale) 

 

12. Politica privind cercetarea bibliografică 

13. Rapoartele individuale despre activitatea secţiilor BRTȘ,  

14. Raportul anual de activitate a bibliotecii.  
 

15.  Paşaportul bazei de date ,,Articole din reviste în  

          domeniul economic”(ARTICE) 

 
Ianuarie  
 
 
Trimestrial,  

Martie  

Februarie-
mai 
 

Aprilie 

trimestrial 

decembrie  

 

Noiembrie  

 
T. Zasmenco 
 
 
E. Bordian 

Șerii de secție  

M. Popovici 

Bibliotecarii 
principali 
 

A . Catana 

T. Zasmenco 

E. Bordian 

Șefii de secție 

Secția IB 

 Documente  spre  implementare   

 1. SM ISO 11620:2016 „Informare şi Documentare.  

Indicatori de performanță pentru biblioteci”. Ghid în  

sprijinul implementării standardului 

 Identificarea și testarea  a cel puțin 10 indicatori de 

 performanță specific, fiecărei secții în parte,  

        conform standardului. 

2. SM ISO 16439:2018 „Informare și Documentare. Metode 
și proceduri pentru evaluarea impactului bibliotecilor”. 
Ghid 

Pe tot 
parcursul 
anului 
 
 
 
 
 
 
Decembrie  

E. Bordian  
T. Zasmenco 
 
Șefii de secții, 
Bibliotecari 
principali 
 
 
 
Bordian E. 



 în sprijinul implementării standardului. 
Evaluarea impactului serviciilor prestate de BRTȘ pentru 
știință și mediul de afaceri, 

Șefi secție  

  

2.Realizarea chestionarelor ,,Privind nivelul de participare a 
bibliotecii la informarea și educarea utilizatorilor, nivelul de 
satisfacție, calitatea produselor și serviciilor prestate,,.  

 
 
 

 

T. Zasmenco 
E. Coșleț 
 

1.3 Personalul  BRTȘ   

  Pregătirea angajaților pentru  confirmarea sau de 
obţinerea gradelor de calificare. Completarea dosarelor 
personale. 
 

 Crearea comisiei de atestare (Ordinul de constituire a 
comisiei de atestare, până la 1 martie 2019) 
 

 Evaluarea posturilor de muncă  în scopul  protecției 
sănătăţii şi asigurarea securităţii la locurile de muncă. 

 
 Evaluarea performanţelor profesionale individuale 

 
 Participarea salariaţilor la activitățile  asociațiilor profe 

- 
sionale, a Comitetului Tehnic nr.1 BID. 

Trim.I. 
 
 
Martie 
 
Trim. II 
 
 
Trimestrial  
 
Pe parcursul 
anului 

E. Bordian  
T. Zasmenco 
 
 
 
 
Comisia INCE 
 
 
E. Bordian 

1.4 Formarea  profesională continuă a personalului BRTȘ   

 - Elaborarea planului de activităţi de formare profesională 
continuă  a bibliotecarilor. Organizarea și realizare 
procesului de dezvoltare profesională 
 (Tematică orelor de instruire profesională în  Anexa 1) 
 

- Desemnarea unui specialist coordonator  responsabil  
pentru activitatea de instruire profesională non-formală 

 

- Elaborarea Registrului  de evidenţă a formării 
profesionale continuă a salariaţilor BRTȘ;  

 

- Prevederea în cadrul bugetului instituţiei a mijloacelor 
necesare a finanţării activității de formare profesională 
continuă; 

 

- Controlul sistematic asupra îndeplinirii planului de 
formare continuă 

 

Ianuarie 
 
 
 
 
 
 
 
Ianuarie  
 
 
 

T. Zasmenco 
 
 
 
 
 
 
 
T. Zasmenco 
 
 
E. Bordian 

1.5 Marketing. Promovarea instituției   

  Desemnarea unui specialist, responsabil de organizarea 
și coordonarea activității de promovare a bibliotecii; 
 

 Promovarea BRTȘ  prin utilizarea instrumentelor  de tip 
socialmedia (pagina Facebook a instituției, cont de 
Twitter, cont pe Calameo, Slide Sher, Youtube); 
 

 Îmbunătățirea vizibilității BRTȘ în mass-media prin 
articole publicate în reviste de specialitate  

 

 Publicarea sistematică a orarului prestării serviciilor 
disponibil utilizatorilor pe: Pagina Web, Facebook, 
panou de informații. 

Ianuarie  
 
 
Pe parcursul 
anului 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zasmenco T. 
Gorceag S 
 
 
 
 
Șefii de secții 
 
 



 Elaborarea posterelor pentru fiecare serviciu. 
- Un infografic 
- cinci mențiuni despre servicii în mass-media tipărită 

și/sau electronic 
- un filmuleț video despre bibliotecă și colecțiile ei pe 

Youtube; 
Campanii  de  promovare 
 Ziua ușilor deschise  la BRTȘ   
 Nocturna bibliotecilor 
 Săptămâna Accesului Deschis  
 Ziua Științei 

 
 
 
 
Aprilie  
 
 
 
 

 
 
 
 
Șefii de secții  

 
II.     DEZVOLTAREA  ŞI ORGANIZAREA COLECŢIILOR  

 OBIECTIVUL II. Dezvoltarea colecțiilor și promovarea 
patrimoniului științific instituțional 
 

  

2. 1 Constituirea colecțiilor relevante pentru informare, 
studiu și cercetare. 

  

 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 și 
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 
publicațiilor instituționale editate la Centul Editorial 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 2019.( chestionar)  

Pe 
parcursul 

anului 
 
 
 
 

Pe 
parcursul 

anului 
 

Pe 
parcursul 

anului 
 

M. Popovici  
N. Macrii  
 
 
 
 
 
M. Popovici  
N. Macrii  
 
 
Nistreanu L. 
E. Jitari 
S. Morari 

 Evidenţa documentelor   

 Primirea, verificarea documentelor însoțitoare, înscrierea 
în registrul de evidenţă globală (Registru de 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 
parcursul 

anului 
 

M. Popovici  
N. Macrii 
E. Migunov 
E. Iuriev 
V. Adam 

 Prelucrarea bibliografică a documentelor   
 - 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 
parcursul 

anului 
 

E. Migunova  
E. Iuriev 
V. Adam  
E.  Migunova  
E. Iuriev 
E. Coșleț  
Alexandrova 
G. 
Coșleț E. 
M. Ivanov 



2.2 Dezvoltarea colecțiilor (achiziții bugetare, schimb  de 
publicații la nivel național, donații ) 

  

 Abonarea publicațiilor periodice pentru anul în curs  
 

Completarea și evidența fondului de schimb din donaţii şi 
alte surse. 
Intensificarea relaţiilor cu mediul universitar şi ştiinţific din 
ţară în vederea activităților organizate și schimbului de 
publicaţii. 
Pregătire listelor –oferte pentru schimbul de publicații cu 
alte instituții info-documentare.  Întocmirea actelor 
însoțitoare în procesul de primire-predare a documentelor. 
 

decembrie 
 
Pe tot 
parcursul 
anului 
 
 

M. Popovici 
 
M. Popovici 
N. Macrii 
E. Coșleț 
 
 
Popovici  
Adam V.  

 Dezvoltarea colecţiilor electronice   

 - Inițierea conceptului de digitizare a colecției de carte tehnico -
științifică din fondul BRTȘ (pâna la anul 1970). 

 

- Achiziționarea documentelor electronice pe suport fizic 
(CD, DVD); 
- Crearea documentelor electronice; 

 

- Informarea permanentă a utilizatorilor asupra tuturor 
resurselor informaţionale puse la dispoziţia lor şi evaluarea 
gradului de utilizare a resurselor. 

  

2.3 Schimbul  internațional de publicații   

 
 
 
 
 
 

Activizarea relaţiilor de parteneriat cu  instituții 
/organizații de cercetare   și biblioteci din străinătate; 
 

Expedieri de publicaţii către partenerii de schimb 
internaţional - 10 publicații 
 

Recepţionări de publicaţii din străinătate – 25  publicații.  

Pe 
parcursul 
anului  

 Șefii de secții 
AP, TIRE, 

2.4 Organizarea şi actualizarea aparatului de referință   

 
 
 
 
 
 

Organizarea şi actualizarea cataloagelor BRTŞ: 
- Catalogul Electronic,  
- Catalogul Alfabetic tradiţional 
- Catalogul Alfabetic de serviciu 
- Catalogul Sistematic  
- Fişierul vedete de subiect (tradiţional) 

Pe tot 
parcursul 
anului 
 

Secţia AP 
 

  

- Catalogul numeric a documentelor normative  
- Catalogul pe subiecte al Documentelor normative 
- Catalogului numeric al Brevetelor de Invenţii 

 

Pe 
parcursul 
anului 

 
Secţia CS 

2.5 Gestionarea, utilizarea și protejarea  colecţiilor   

 Actualizarea documentelor de reglementare și tehnologice 
privind organizarea și protejarea colecțiilor. 
 

Pe 
parcursul 

anului 

Responsabilii 
de colecții 

 

 
 
 
 
 
 

 

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.  

 

 
 

Pe 
parcursul 

anului 
 

 

M. Jarencov 
 Dobroviceanu          
M.Ivanova  
 

 
  
Reponsabilii 



 
III. ACCESUL UTILZATORILOR. COMUNICAREA RESURSELOR, SERVICIILOR ŞI 

PRODUSELOR BRTŞ 

 
 

 
OBIECTIVUL III. Crearea și implementarea serviciilor 
inovative de bibliotecă pentru comunitate în 
susținerea  Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 
(Agenda ONU 2030). 

  

3.1 Utilizatorii și serviciile bibliotecii   
 Evidența statistică a utilizatorilor, vizitelor, 

împrumutului  
şi consultarea documentelor în spațiile bibliotecii. 

- Sporirea indicatorilor statistici în raport cu anul 
precedent (vizite, intrări, sesiuni Internet); 

- Sporirea numărului de împrumuturi: 
Împrumutul tradițional și consultarea 
documentelor în spațiile bibliotecii; 
Livrare electronică de documente; 
Servicii de referințe: 
Asigurarea informațională prin serviciul DSI la 
cerere. 

Pe tot 
parcursul 

anului 

S. Moraru 
M. Vîrlan 
M. Ivanov 
 
 
L. Nistreanu 
A. Catana 
N. Dalinițchi 
D. Pelepciuc 
O. Chirilov 

 Serviciului ”În susținerea antreprenoriatului 
autohton,, 

- Actualizarea listei documentelor legislative, 
normativ –tehnice  în domeniul 
antreprenoriatului pe pagina web a BRTȘ 
 

- Oferirea buletinelor informative pe diferite 
domenii 
de activitate (în baza achizițiilor noi, 
cerințelor,etc.) 
 

 
 
Odata pe 
simestru 
 
 
Trimestrial 
 
 
 
Pe 

 
E. Lupu 
Alexandrova 
E. Jitari 
 
V. Adam 
S. Moraru 
M. Brînza 
 
L. Nistreanu 
E. Jitari 

 
 
 
 
 
 

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.). 
Efectuarea verificării colecțiilor conform planului de 
verificare a colecțiilor BRTȘ 
 

Verificarea fișelor de control cu cataloagele bibliotecii și 
Registrul de inventar.   
 

Descrierea fişelor de control al colecţiei de carte în 
retrospectivă, pentru completarea Catalogului topografic. 

Ultima zi de 
joi a fiecărei 

luni 
 

 
Pe tot 

parcursul 
anului 

 
 

de colecții 
 
 
Coșleț E. 
Iuriev E. 
 

Jarencov M. 
Capcanari L. 
Bradulova N. 

 Deselecţia şi excluderea documentelor uzate din fond   
  

Analiza gradului de uzură a colecţiilor, depistarea 
documentelor uzate fizic şi învechite după conținut, precum 
şi a publicaţiilor periodice cu termenul de păstrare depăşit.  
 

 
Pe tot 

parcursul 
anului 

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

 
 
 

 

Întocmirea actelor de excludere a documentelor 
din fondul Bibliotecii și scoaterea lor din evidenţa sumară şi 
individuală. 
 

  



- Organizarea expozițiilor în întreprinderi și 
organizații la cerere. 
 

- Semnarea acordurilor de colaborare cu untățile 
economice interesate. 

parcursul 
anului 

M. Jarencov 

 Serviciului ,,În ajutor cercetătorului”   

 Dezvoltarea Serviciilor bibliometrice :  
-  redactarea referințelor bibliografice în teze de 

doctor, monografii, articole științifice; 
 

- Asigurarea bibliografică a proiectelor de 
cercetare instituțională (cercetări bibliografice 
tematice, studii biobibliografice); 
 

- Oferă informaţii despre numărul de publicaţii în 
acces deschis ale unui singur autor ( la cerere); 
 

- Contabilizarea citărilor  și stabilirea indicelui 
Hirsh al autorului și revistelor instituționale; 

 

- Asistență tehnică și informațională în crearea 
conturilor personale în baze de date științifice 
internaționale (RePeC, Socionet, Ideas, Google 
schoolar);   

- Atribuirea indexului de clasificare CZU și JEL 
pentru lucrările științifice; 

 

 
Pe 

parcursul 
anului 

 
 
 

Pe 
parcursul 

anului 
 

Decembrie  
 
 

Pe 
parcursul 

anului 
 

 
 

 
A. Catana 
N. Dalinițchi 
D. Pelepciuc 
 
 
 
S. Gorceag 
E. Coșleț 
 
O. Chirilov 
S. Gorceag 
 
O. Chirilov 
S. Gorceag 
 
 
E. Migunova 
E. Iuriev 
 

 Servicii Informațional bibliografice 
 

  

 -  Servicii de consultanţă privind utilizarea cataloagelor 
tradiţionale,  catalogului electronic, bazele de date 
locale, internaţionale; 

-  Redactare bibliografică a lucrărilor publicate în 
revistele instituționale ,,Economie și Sociologie,,; Analele 
INCE,,  

- Redactarea Listei lucrărilor științifice  ale cercetătorilor 
INCE pentru anul 2018, În conformitate cu regulile SM 
ISO   
690:2012 Informare şi documentare. Reguli pentru 
prezentarea referinţelor bibliografice și citarea resurselor de 
informare. 
 

- Redactarea referințelor bibliografice a lucrărilor 
științifice, care se publica în reviste internaționale  în 
domeniul științelor sociale si psihologie. în 
conformitate cu Standardul APA (American 
Psychological Association)   

- Servicii de transliterare a caracterelor chirilice în 
caractere latine ( Confrom cerințelor SM ISO 9:2005 și 
condiților de prezentarea a referințelor in articole 
științifice inaintate in baze de date internaționale. 

 

Pe 
parcursul 
anului 
 
 
Semestrial  
 
Ianuarie  
 
 
 
 
 
Pe 
parcursul 
anului 
 

Secţia IB 
 
 
 
Secţia IB 
 
Catana A. 
Dalinițchi N. 
Pelepciuc D. 

 
 
 

T. Zasmenco 
A. Catana 

 
 

Secția SIB 



 Crearea serviciilor noi   

 Cum să găseşti un loc de muncă?  

Sesiuni de instruire prin care persoanelor interesate li se 
va oferi  ajutor în redactarea corectă a unui Curriculum 
Vitae, a unei scrisori de intenţie, în căutarea unui loc de 
muncă cu ajutorul tehnologiei informaţiei şi a 
internetului, precum şi în susţinerea interviului de 
angajare.  
Sesiunile de instruire vor fi susţinute de bibliotecari.  

Activități de constituire și dezvoltare a noului serviciu de 
bibliotecă: 

 Elaborarea programului de desfășurare a 
cursului. Descrierea cursului. 

 Elaborarea unui chestionar de evaluare a cursului 
și a formatorilor 

 Elaborarea suportul de curs pentru participanți 

Iunie-Iulie Jitari E. 
Chirilov O. 
Adam V.  

3.2 Activități de informare pentru utilizatori   
 - Ore de informare pentru studenţi  ( în sălile de 

lectură  cu documente speciale.  (Tematica orelor în 
Anexa 3.)   
 

- 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. (Programul expozițiilor tematice, Anexa 4.) 

I, II, IV 
Trimestru 
 
Lunar 
 
 
Lunar 
 
 
Pe 
parcursul 
anului 

E. Lupu 
M. Vîrlan 

 
L. Nistreanu 

 
 

E. Jitari 
L. Capcanari  

 
Dobroviceanu 

S. Moraru 
N.Bradulova 

3.3 Manifestări științifice     
 
 

 

Mese rotunde  –  2  
Seminare științifico-practice -2 
Lansări de carte - 2 
Tematica manifestărilor științifice – Anexa2  
 
Concursul Național ,, Biblioteca  - partener  în 

promovarea proprietății intelectuale,, ( anunțat de 
AGEPI ). 

 Programul activităților BRTȘ în cadrul concursului - Anexa 3 
 

 
Pe 
parcursul 
anului 
 
 
 
 
Aprilie  

 

Șefii de secții  
  
 
 
 
Lupu E. 
Vîrlan M.  

3.4 Manifestări culturale și educaționale    
 Serate  culturale  tematice  -  3 

Expoziții tematice   –  40 

Întâlniri cu tineri antreprenori. Semnarea acordurilor de 
colaborare. 
Programul   desfășurat  al activităților culturale/ 
educaționale  - Anexa 4. 

 
Pe 

parcursul 
anului 

 
L. Nistrean 
E. Jitari 
Jarencov M. 
Bradulova N.  
Capcanari L. 



3.5 Activități de instruire pentru persoane defavorizate    

 - Cursurilor IT gratuite pentru utilizarea computerului 
şi a internetului destinate pensionarilor și 
persoanelor cu nevoi speciale. 

- Elaborarea orarul prestării acestui serviciu și plasat 
pe: Pagina Web, Facebook; Panou de informații;  

- Crearea unui poster de promovare a cursului  
 (Programul pentru anul 2019. Anexa 3.) 

 
 

Trimestrial  

 
 

T. Zasmenco 
E. Migunova 

 - Crearea unui formular electronic de evidență pentru 
fiecare serviciu, care include: data, activitatea, 
numărul de participanți, durata, ore. 

 

  

 
IV. TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE . AMPLIFICAREA VIZIBILITĂŢII  INCE, 
BRTŞ ÎN SPAŢIUL  VIRTUAL. 
 

4.0 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  

4.1 Crearea și dezvoltarea bazelor de date  
Crearea noilor baze de date 

  

 Crearea bazei de date „Surse neconvenţionale de 
energie” în programul IRBIS-64. 
 
Completarea bazei de date ,,Fişierul de autoritate a 
cercetătorilor INCE”  

Pe 
parcursul 
anului  

M. Popovici 
E. Migunova 
S. Gorceag  
E. Lupu 

 Dezvoltarea bazelor de date create de BRTȘ   
 - Dezvoltarea BD ,,Repository Socio-Economic Sciences - 

National Institute for Economic Research 
- Introducerea articolelor cercetătorilor INCE. 
- Înregistrarea Repozitoriului INCE în Open AIRE, 

ROAD Open Doar, ROAR. 
- Baza de date locală ARTICE  (Articole din reviste în 

domeniul economic) , înregistrări, redactări. 
 

- Completarea BD  ,,Cercetări bibliografice” cu teme  noi 
de cercetare. 

 

- Completarea BD „Publicații periodice din colecțiile 
BRTȘ”. 

 

- Fişierul de autoritate „Vedete de subiect” 
 

- Baza de date a documentelor tehnico-normative   

Pe 
parcursul 
anului 

 
S. Gorceag  
O. Chirilov 
 
 
Pelepciuc D. 
Dalinițchi N. 
 
Catana  A.  
Lupu E.  
 
Macrii N. 
 
Migunova E. 
 
Alexandrova G. 

4.2 Accesul deschis și promovarea conținutului științific 
INCE în baze de date internaționale 

  

 Prelucrarea şi indexarea articolelor din revista 
„Economie şi Sociologie”, Anale INCE ,materiale ale 
Conferințelor și monografii  în diferite Baze de date 

Pe 
parcursul 
anului 

S. Gorceag  
O. Chirilov 
 



internaţionale cu acordul autorilor. 
  

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”, „Analele 
Ştiinţifice ale Institutului  de Cercetări Economice” în  
Bazele de date cu grad de apreciere a calităţii revistelor, 
pentru calcularea factorului  de impact. 
 

Inaintarea revistei pentru înregistrare în BD: Scopus,          
Citefactor. 

 
Pe tot 
parcursul 
anului  
 
 
 
 
 
Pe 
parcursul 
anului 
 

 S. Gorceag  
O. Chirilov 
Pelepciuc D. 
 
 
S. Gorceag  
E. Migunova  
O. Chirilov 
 
S. Gorceag  
E. Migunova  
O. Chirilov 
 
S. Gorceag 

4.3 Site-ul web (www.brts.md), pagina Facebook   
 Administrarea site-ul web (www.brts.md) – 

Actualizarea rubricilor. 
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 
parcursul 
anului 
 

T. Zasmenco 
Şefii de secţii 
 
E. Bordian 
T. Zasmenco 
Şefii de secţii 
 
 
S. Gorceag  
T. Zasmenco 
 

 
V.  ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ  ȘI EDITORIALĂ 
 

5.0  Aplicare proiecte 
- Proiect științific de dezvoltare a 

infrastructurii și de inovare. 
- Proiect de cercetare multidisciplinar. 

 

  

5.1 Cercetare bibliografică    

  Studiu biobibliografic ,, ,,Tatiana Manole – 
doctor habilitat în economie, profesor 
universitar, cercetător”.  

 Buletin informativ asupra colecțiilor BRTȘ,, 
Repertoriul publicațiilor periodice abonate de  
BRTȘ în anul 2019,,  

 Cercetări bibliografice complexe 
(corespunzător temelor proiectelor de 
cercetare  ştiinţifice aplicative a INCE  pentru 
anul 2019. 

I semestru 
 
 
 
Iunie  
 
Pe 
parcursul 
anului 

E.Bordian  
A. Catana 
N. Dalinițchi 
D. Pelepciuc 
 
 
 
Secția IB 

5.1 Cercetări tematice    
  Monografie ,, Economiști celebri - Laureați ai 

premiului Nobel în economie,, 
 Studiu  despre istoria BRTȘ . 
 De elaborat 3 articole și de publicat în revistele 

August  E. Bordian  
E. Jitari  
E. Coșleț  
E. Lupu 

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


de specialitate T. Zasmenco  
5.2 Cercetări sociologice   
  Chestionar de  investigare a nevoilor de 

formare continuă a personalului din rețeaua de 
biblioteci  tehnice;  

 Sondaj sociologic  ,,Analiza satisfacției 
utilizatorilor  BRTȘ,,  

(conform prevederilor SM ISO 16439:2018 „Informare și documentare. 
Metode și proceduri pentru evaluarea impactului bibliotecilor”)  
 

 Analiza indicatorilor statistici ai activității 
BRTȘ  pe ultimii 5 ani .  Elaborarea concluziilor 
și impactului bibliotecii  în comunitatea 
acdemică. 

Ianuarie  
 
 
Noiembrie  

T. Zasmenco 
 
 
T. Zasmenco 
E. Coșleț 
 
 
 
T. Zasmenco 

 

VI. ACTIVITATEA METODOLOGICĂ.  

6.0 Asistenţă metodologică de specialitate    

 - Ateliere profesionale cu personalul 
bibliotecilor tehnice.  

- Consultații individuale  pe marginea 
raportării anuale. 

- Schimb de publicații prin abonamentul   
Interbibliotecar  

Consultații în vedere utilizării și implementării 
în biblioteci a standardelor în domeniul BID. 
Vizite de lucru  în Bibliotecile  tehnice din rețea. 

Ianuarie 
Noiembrie 
 
 
Pe 
parcursul 
anului  

E. Bordian 
T. Zasmenco 
G.Alexandraova  
 
 
A. Catana  
E. Lupu  

6.1 Analiza statistică a activităţii 
biblioteconomice 

  

 Colectarea şi procesarea datelor statistice din 
Reţeaua bibliotecilor tehnice din Moldova,  
Formularului 6-c, elaborarea și prezentarea  
raportului statistic  centralizat  către BNRM  

Ianuarie 
Februarie  

T. Zasmenco 

 

6.2 Mobilitate profesională (stagii, deplasări, 
vizite de documentare etc.) 

  

 - Deplasări  
- Vizite de documentare în alte Biblioteci ale 

SNB 

  

 

VII. COOPERARE ŞI COLABORARE PROFESIONALĂ 

7.1 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 
Tehnico - Ştiinţifică din Minsk (Belarus) 
 

Dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi schimb de 
publicaţii cu INCE din România (experienţe în 

Pe 
parcursul 

anului 
 
 

Pe 
parcursul 

anului 
 
 

Pe 
parcursul 

E. Bordian 
 
 
 
E. Bordian 
 
 
Administraţia 
INCE 
E. Bordian 
 
Administraţia 



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.) 

anului 
 

Pe 
parcursul 
anului 

INCE 
E. Bordian 
 
Secția AP 

7.2 Colaborări la nivel naţional   

 Instituţii naţionale din sfera ştiinţei şi inovării 
Academia de Ştiinţe a Moldovei, (AŞM) 
 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 
(AGEPI) 
Institutul de dezvoltarea a Societății 
Informaționale 
  
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) 
 

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 

 
 
VIII. ACTIVITATE AUXILIAR –ADMINISTRATIVĂ 
 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. 

 Renovarea mobilierului  din secţiile BRTŞ. 

 
Pe parcursul 
anului 

 
Popa N. 
Bordian E. 

 

 

  



ANEXE 

Anexa 1 

Formare profesională continuă  

 Tematica orelor/cursurilor  de instruire 
profesională  

  

 Standardizarea activității de bibliotecă Aprilie E. Lupu 
G. Alexandrova 

 Documentele de reglementarea a proceselor 
tehnologice, categorii de documente  

Aprilie T. Zasmenco 

 Crearea conținutului digital (biblioteci 
electronice) 

Aprilie M. Popovici 

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

Aprilie S. Gorceag 

 Mecanismele de funcționare a împrumutului 
interbibliotecar  

Noiembrie L. Nistreanu 
E. Jitari 

 Elementele de bază a documentelor 
electronice: tipuri de documente și modul de 
utilizare în activitatea de bibliotecă 

Noiembrie T. Zasmenco 
A. Catană 

 Algoritmul raportului de activitate 
Cum să elaborăm un plan inovativ? 

Noiembrie T. Zasmenco 
S. Gorceag 

 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 
 

Aprilie 
Noiembrie 

Reprezentanţi 
BRTS 
 
Reprezentanţi 
BRTS 

 Participare la o activitate științifică 
profesională internațională  
- Conferinţa Bibliotecii Tehnico-Ştiinţifice din 
Minsk, Belorusia 
 Schimbul interacademic cu CID al INCE 
Romănia 
 

 
 

Octombrie 
 
 
 

August 
 

 

 Atelier profesional cu rețeaua de biblioteci 
tehnice 
 

Decembrie  Zasmenco T.  

 
  



Anexa  2 

Programul manifestărilor științifice  în anul 2019 

 Perioada de 
desfășurare 

Tematica activităților Locul 

desfășură

rii 

Responsabil 

1. Martie  Masă rotundă „Managementul 
proprietății intelectuale în cadrul 
instituțiilor universitare și de 
cercetare” 

BRTȘ E. Bordian 
E. Lupu 
T. Zasmenco 

2. Mai  Seminar științifico-practic pentru 
doctoranzi,, Oportunități  
relevante  de selectare a revistelor 
științifice și Bazelor de date 
pentru studiu și cercetare,, 

BRTȘ  E.Migunova 
E. Coșleț 
S. Gorceag 

2. Iunie  Lansare de carte “Tatiana Manole 
–doctor habilitat în economie, 
profesor universitar, cercetător” 

BRTȘ A. Catana 

N. Dalnițchii 

3. Octombrie  Masă rotundă – ,, Știința în  Acces  
Deschis. 
 

BRTȘ E. Bordian 
S. Gorceag 

4.   Noiembrie  Seminar științifico - practic 
pentru cercetători ,,Vizibilitatea 
rezultatelor științifice 
instituționale în mediul academic 
global,,   

BRTȘ T. Zasmenco 
Șefii de secții 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anexa 3 

Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică 

 

 
Concursul republican 

,,Biblioteca publică – partener în promovarea proprietăţii intelectuale’’ 

15 septembrie 2018 - 01 aprilie 2019 

ediția a VI-a 
 
 

PROGRAM 
 

Mottoul ,,Un om poate muri, națiunile pot 
creste sau se pot prabusi, dar o idee 

traieste pentru eternitate.’’ 
                                                                                                                                                             Albert 

Einstei 
 

Expoziţie permanentă: ,,Proprietatea intelectuală –premisă a progresului social 
și economic,,  (Prezentarea documentelor în domeniul  proprietăţii 
Intelectuale (legislaţie, brevete de invenţii, publicaţii periodice  
buletine informative etc.) 

         Scopul activităților:  Accesul nelimitat  la resursele de referință și la colecțiile 
speciale de  documente  în domeniul proprietății  intelectuale.  

           Resurse naționale recomandate: 
                 1. Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală  http://agepi.gov/ 

     2. Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI) 
http://agepi.gov.md/ro/publication/48 

     3. Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică   https://brts.md/?page_id=77 
     4. Studiu bibliografic Invențiile Academiei de Științe a Moldovei (1995-2016)           

http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/44/simple-
search?filterquery 
=Academia+de+%C8%98tiin%C8%9Be+a+Moldovei&filtername=subject&filte
rtype=equals 

 

          Resurse internațional   
 Патенты России (База патентов на изобретения РФ): http://ru-patent.info/ 
 Поиск патентов и изобретений РФ и СССР,  

Реестр интеллектуальной собственности:               http://www.findpatent.ru/ 
 
 

Calendarul activităților 
 
SEPTEMBRIE 
18 . 09. 2018   Ziua ușilor deschise la BRTȘ.  Ore de informare asupra colecțiilor  speciale                 

documente brevetate, documente normativ - tehnice, colecția de 
manuscrise,  colecția de carte și publicații periodice).  
 Prezentare Power Point ,,Zece invenții care au schimbat omenirea,,      

http://agepi.gov/
http://agepi.gov.md/ro/publication/48
https://brts.md/?page_id=77
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/44/simple-search?filterquery%20=Academia+de+%C8%98tiin%C8%9Be+a+Moldovei&filtername=subject&filtertype=equals
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/44/simple-search?filterquery%20=Academia+de+%C8%98tiin%C8%9Be+a+Moldovei&filtername=subject&filtertype=equals
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/44/simple-search?filterquery%20=Academia+de+%C8%98tiin%C8%9Be+a+Moldovei&filtername=subject&filtertype=equals
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/44/simple-search?filterquery%20=Academia+de+%C8%98tiin%C8%9Be+a+Moldovei&filtername=subject&filtertype=equals
http://ru-patent.info/
http://www.findpatent.ru/


 Excursii pentru elevii din Liceele  mun. Chișinău. 

   
26.09.2018 Expoziţie tematică:,,Cercetarea. Creativitatea și Inovarea - factori decisivi 

ai dezvoltării economice a Republicii Moldova” Către Ziua economistului 
din Republica Moldova 

 

28.09.2018  Oră informativă –,,Colecţia Documente de Brevet în BRTŞ” . Grup țintă - 
studenții Centrului de Excelență în Economie și Finanțe. 

 

28 .09.2018 Concursul Intelectual ,,CE? UNDE? CÎND?’’. Cupa ,,Nocturna Bibliotecilor’’            
între echipele  de utilizatori ai BRTȘ.( studenți, cercetători, bibliotecari).        

                                           
OCTOMBRIE 
 

09.10.2018 Participarea angajaților BRTȘ  la Seminarul național „Digitizarea patrimoniului 
cultural și protejarea dreptului de autor. Dezvoltarea bibliotecilor digitale 
protejarea  dreptului de autor în Uniunea Europeană și Republica Moldova”, 
organizat de Agenția de Stat   pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), în 
comun cu Proiectul UE „Suport  pentru asigurarea respectării drepturilor de 
proprietate intelectuală” în RM. 

                        
12.10.2018 Participarea bibliotecarilor la Seminarul internațional „Comercializarea 

obiectelor de proprietate intelectuală luniversitățile și instituțiile de 
cercetare din Uniunea Europeană și Republica Moldova”. În scopul sporirii 
gradului de informare a reprezentanților universităților şi instituțiilor de 
cercetare referitor la gestionarea proprietății intelectuale și comercializarea 
obiectelor de proprietate intelectuală. 

 
14.10.2018 Expoziţie tematică: ,,Industria ușoară – ramură prioritară a economiei  

naționale,, 
                          Cercetare bibliografică ,, Mașina de cusut,, (brevete de invenții)  
 

16.10.2018 Expoziţie tematică: ,,Securitate alimentară şi dezvoltare rurală” 
                         Către Ziua Mondială a Alimentaţiei . 
 

                         Cercetare bibliografică ,,Brevete de invenție în  domeniul alimentației publice’’ 
 
17–20.10.2018   Participarea BRTȘ  la Expoziţia Internaţională Specializată de produse 

şi utilaje, tehnologii agricole şi meşteşuguri FARMER, ed. a XXI-a, CIE 
Moldexpo 

 
22-28.10.2018  Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2018 (Open Access Week) 
 

NOIEMBRIE  
  

08.11.2018 Expoziţie tematică: ,,Cultura calității –creștere și performanță în cadrul 
organizației tale” Către  Ziua Mondială a Calității.  

  
09.11.2018 Oră informativă ,,Asigurarea respectării drepturilor de proprietate 

intelectuală (DPI)– instrumente utile’’. Grup țintă: studenții Centrului de 
Excelență în Economie și Finanțe. 

 
10.11.2018 Expoziție-eveniment:,,Vizibilitatea publicațiilor științifice a INCE în 

contextul științei   deschise”   
Ziua Științei, Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Flashmob ,,Știința fără  
frontiere,, 

 



11.10.2018 Expoziţie tematică:  ,,Economia de energie nu este  o economie, ci  este un 
consum  inteligent” (Invenții Ziua Internaţională a Conservării Energiei  

 

16.11.2018 Expoziţie tematică: ,,Inovaţiile tehnologice - motorul creşterii producţiei 
industriale” 
Ziua lucrătorului din industrie 
 

Cercetare bibliografică ,,Metode de obținere a extractului de propolis –
brevete de invenții ’’ 

 

DECEMBRIE  
03.12.2018      Expoziţie tematică:,,Solurile: un sistem complex şi plin de mistere” 

Ziua Mondială a solului 
Cercetare bibliografică ,,Mașini pentru recoltarea culturilor de rădăcini, 
dispozitive de  prelucrare a solului - brevete de invenție’’ 

 
19.12.2018   Oră informativă ,Colecţia Documente de Brevet a BRTŞ. Importanţa Legii 

nr.139/2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.’’ pentru Liceenii 
cl.X-a a Liceului Teoretic cu profil real Mihai Marinciuc.  

 

IANUARIE   
Expoziţie - stand pe parcursul anului ,,Strategii şi tehnici de promovare a 
turismului  vinicol în Republica Moldova’’  
                        

 Cercetare bibliografică,,Invenții în domeniul viticulturii’’  
  

 Cercetare bibliografică ,,Tirbușon –brevete de invenție’’ 
 
21.01.2019  Expoziţie tematică: ,,Tehnologie, control şi calitate în industria cărnii’ 
                  

Cercetare bibliografică ,,Utilaj frigorific pentru industria de prelucrare si 
păstrare a cărnii –   brevete de invenții’’ 

   

25.01.2019  Atelier profesional împreună cu reţeaua de biblioteci tehnice din republică        
„Cooperarea rețelei de biblioteci tehnice: tendințe, provocări și 
perspective pentru anul 2019” 

 

26.01.2019  Expoziţie tematică: ,,De la o casă inteligentă la un oraș inteligent. Ecologia     
orașului " 

                         "Locul ecologiei în conceptul de dezvoltare durabilă"  
                         Ziua internațională a educației ecologice 
 

                         Cercetare bibliografică ,, Brevete de invenții în domeniul ecologiei’’ 
 

                          Cercetare bibliografică ,,Echipamente de condiţionare a aerului – brevete de 
invenții’’ 

 

29.01.2019  Expoziţie tematică: ,,Automobilul modern, între acceptanţă şi cerinţe” 
                          Ziua Invenției Automobilului 
 

                         Cercetare bibliografică ,,Brevete de invenții în domeniul autovehicole’’ 
 

FEBRUARIE 
 
05.02.2019    Expoziţie tematică: ,,Securitatea informaţională în spaţiul virtual’’  

 Ziua Europeană a Siguranței pe Internet (anual, a II-a săptămână a lunii 
februarie) Safer Internet Day (SID) "Împreună pentru un internet mai 
bun" - încurajează persoanele să creeze un internet mai bun prin 



dezvoltarea a patru, abilități critice. Noi numim aceste  abilități cele 4R: 
respect, responsabilitate, raționament și rezistență. 

 
13.02.2019      Expoziţie tematică: "Dialogul, Toleranța și Păcea". 
                             Ziua Mondială a Radioului 

La 13 februarie 2019, UNESCO sărbătorește a 8-a ediție a Zilei Mondiale a 
Radioului, tema  Anului 2019 "Dialogul, Toleranța și Păcea". 

 

                        Cercetare bibliografică ,,Invenții în domeniul electrotehnicii ’’ 
                        Cercetare bibliografică,,Invenții în domeniul tehnicii semiconductoarelor’’ 
MARTIE 
05.03.2019 Expoziţie tematică: "Provocările timpului: inovațiile și strategiile 

energetice",  
                        Ziua mondială a eficienței energetice 

                       
                        Cercetare bibliografică,, Instalaţii termice şi de alimentare cu gaze –brevete 

de invenții ’’ 
11.03.2019 Expoziţie tematică: ,,Economie de energie. Surse neconvenționale și 

regenerabile de energie’’ 
 Cercetare bibliografică ,,Invenţii în domeniul energiei netradiţionale’’ 

 

15.03.2019    Expoziţie tematică: ,,Alege! Este dreptul tău!’’  
                         ,,Consumator informat! Consumator protejat!’’ 
                        Ziua mondială a drepturilor consumatorului  
 Tema anului 2019 – ”Internetul Obiectelor” 
  
22.03.2019      Expoziţie tematică: ,,Apa – resursă naturală şi factor de mediu’’  

                        Ziua mondială a apei                      
                        Cercetare bibliografică ,,Apă minerală-brevete de invenții’’ 

 

Masă rotunda – ,,Drepturile de autor în realitatea virtuală: noi oportunități  
                         și provocări ale erei digitale’’ 
Comunicări: 

1. ,,Dezvoltarea tehnologică a proprietății intelectuale’’ 
2. ,,Drepturile de autor și dezvoltarea bibliotecilor electronice’’ 

 3.   ,,Controlul vamal al mărfurilor care conțin proprietate intelectuală’’ 
 4.   ,,Biblioteca viitorului, drepturile de autor si noile media"  
   

 ****** 
Masă rotunda – ,,Proprietatea intelectuală – instrument de sporire a competitivităţii 
întreprinderilor             
                             mici și mijlocii’’ 
 
Comunicări preconizarte : 

 

1. ,,Oportunitățile proprietății intelectuale pentru dezvoltarea antreprenorială” 
2. ,,Proprietatea Intelectuală - instrument de atragere a consumatorilor’’ 
3. ,, Intelectuală  principala componentă a patrimoniului unei companii’’ 
4. ,,Proprietatea intelectuală și dezvoltarea  unei afaceri de succes’’  

 
 
 
 
 



Anexa 4 

Calendarul expoziţiilor tematice în anul 2019 
 

 

       Anul 2019 în Europa: 
 Anul 2019 - Anul Internațional al Tabelului Periodic al Elementelor 

(Tabelul lui Mendeleev) 
       Anul 2019 în Republica Moldova: 

           Anul  2019 - Anul Familiei în Republica Moldova, declarat de către Președintele RM 

           Anul  2019  -  Anul Promovării Imaginii Bibliotecii în Comunitate 

 Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă - 193 state membre ale ONU la Summit-ul 
privind dezvoltarea din 25 septembrie 2015, adoptă un program de acţiune globală în 
domeniul dezvoltării cu un caracter universal şi care promovează echilibrul între cele 
trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – economic, social şi de mediu. Agenda 
cuprinde 17 Obiective Globale /ODD, 169 de sarcini. Agenda de dezvoltare durabilă 
2030 se aplică tuturor statelor. 
 

 2016 - 2025 Deceniul de acţiune privind alimentaţia (United Nations Decade of 
Action on Nutrition). 

 2014 - 2024 Deceniul energiei durabile pentru toţi (Decade of Sustainable Energy 
for All). 

 2013 - 2022 Deceniul Internaţional al Apropierii între Culturi (International 
Decade for the Rapprochement of Cultures), (UNESCO).   

 2011 - 2020 Deceniul de acţiune pentru biodiversitate (United Nations Decade on 
Biodiversity). 

 2011 - 2020 Deceniul de acţiune pentru siguranţa rutieră (Decade of Action for 
Road Safety). 

 2010 - 2020 Deceniul pentru deşerturi şi combaterea deșertificării (United 
Nations Decade for Deserts and the Eradication of Colonialism).   

 
        Date remarcabile 
 20 de ani de la adoptarea monedei euro 

 

Aniversări 
 

Sergiu Chircă (10.10.1934 ) - 85 de ani de la naştere. Economist, doctor habilitat în 
economie, profesor universitar, membru de onoare al Academiei Române, deputat în 
Primul Parlament al Republicii Moldova.  

Calendarul expozițiilor tematice  organizate de BRTȘ -2019 
 

 

Perioada de 
realizare 

Tema, genericul Locația Responsabil 

1 2 3 4 
Ianuarie 

10.01 – 18.01 
 
 
 

 

 
Ziua Naţională a Culturii în Republica Moldova – 
15 ianuarie 
Mihai Eminescu – freamătul unui neam în inima 
poetului / Ziua Comemorării marelui poet 
Mihai Eminescu  169  ani de la naştere/ - 15 
ianuarie 

Holl BRTȘ et.II 

 
 
Jitari E. 



21.01 – 04.02 
 

Tehnologie, control şi calitate în industria cărnii 
 

Holl, BRTȘ et.II 
Jarencov M. 
Vîrlan M. 

26.01 – 31.01 
 
 
 
 
 

,,De la o casă inteligentă la un oraș inteligent. 

Ecologia orașului” 
,,Locul ecologiei în conceptul de dezvoltare 

durabilă – urbană?”/ Ziua internațională a 

educației ecologice/ 

Sala de 
lectura et.2 

Dobrovicean  Z. 
Jitari E. 
Alexandrova G. 
 

29.01- 10.02 ,,Automobilul modern, între acceptanţă şi 
cerinţe”/Ziua Invenției Automobilului/ –29 
ianuarie 

Sala de 
lectura et.4 

Vîrlan M. 

Februarie 
05.02 – 27.02 

 
 

 
Securitatea informaţională în spaţiul virtual 
/ Ziua Europeană a Siguranţei pe Internet,  prima zi 
de marţi a lunii februarie. 

Holl BRTȘ et.II 

Capcanari L. 
Jarecov M. 
Ivanov M. 
Alexandrova G. 

13.02 – 23.02 ,,Dialogul, Toleranța și Pacea” tema ediției a 8-a a 

Zilei Mondiale a Radioului  sărbătorită de UNESCO / 

– 13 februarie 

Sala de lectura 
et.4 

Lupu E. 
Moraru S. 
Jitari E. 
Vîrlan M. 

28.02 - 14.03 Investiţiile – componentă indispensabilă a 
creşterii economice 

Holl, BRTȘ et.II 
Nistreanu L. 
Jitari E. 

Martie 
14.03 – 21.03 

 
 
 

Alege! Este dreptul tău! 
/ Ziua mondială a drepturilor 

consumatorului/ -15 martie 
- Agenda 2030 pentru dezvoltare 

durabilă – Obiectivul nr.12 
,,Consumator informat! Consumator protejat!” 
Tema anului 2019 – ,,Internetul Obiectelor” 

Holl BRTȘ et.II 

Nistreanu L. 
Moraru S. 
Jarencov M. 
Drobovicean Z. 
Lupu E. 
Alexandrova G. 

22.03 – 11.04 Apa – resursă naturală şi factor de mediu 
/ Ziua mondială a apei/ – 22 martie 
- 2010 - 2020 Deceniul Națiunilor 

Unite pentru Deşerturi și lupta 
împotriva deșertificării; 

- 2011-2020 Deceniul Națiunilor 
Unite pentru Biodiversitate; 

- Agenda 2030 pentru dezvoltare 
durabilă 

–  Obiectivele nr. 6, 14 

 
 

Holl BRTȘ et.II 
 
 

Capcanari L. 
Jitari E. 
Nistreanu L. 
Ivanova M. 
Vîrlan M. 
Dobrovicean Z. 
 

Aprilie 
12.04 - 03.05 

 
 

 
Florile, sursă inepuizabilă de bună dispoziţie 

 
Holl BRTȘ et.II 

Jitari E. 
Nistreanu L. 
Lupu E. 
Vîrlan M. 

18.04 - 06.05 
 
 
 
 
 
 

23.04 - 07.05 

Monumente şi situri – parte a patrimoniului 
naţional cultural 
/ Ziua Internaţională a Monumentelor şi Siturilor/ - 
18 aprilie 
- Agenda 2030 pentru dezvoltare 
durabilă 
–  Obiectivul nr.11 

 
 

Holl BRTȘ et.II 
 

Jitari E. 
Nistreanu L. 
Moraru S. 
Capcanari L. 

Bibliotecarul – creator, formator, furnizor de 
informaţii 
/ Ziua bibliotecarului/ - 23 aprilie 

 
Holl BRTȘ et.II 

 

Jarencov M. 
Jitari E. 
Nistreanu L. 
Lupu M. 
Dobroviceanu Z. 
Alexadrova G. 

http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/sustainable-development-goals/goal-6-clean-water-and-sanitation.html
http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/sustainable-development-goals/goal-14-life-below-water.html


23.04 - 07.05 ,,Drepturile de autor în realitatea virtuală: noi 

oportunități și provocări ale erei digitale”. 
/ Ziua mondială a cărților și a drepturilor de autor 

 
Sala de lectura 

et.4 
 

Lupu E. 
Vîrlan. M 
Dobrovicean Z. 
Jarencov M. 
Nistreanu L. 
Jitari E. 

26.04 - 05.05 ,,Dezvoltarea tehnologică a proprietății 

intelectuale’’ / Ziua Internațională a Proprietății 

Intelectuale/ 
– 26 aprilie – tema anului 2019 – „Mai rapid, mai 
puternic, mai sus!” Campania Zilei Mondiale a 
Proprietății Intelectuale din acest an – Cucerește 
aurul – este dedicată sportului. 

 
Holl BRTȘ et.II 

Vîrlan M. 
Dobrovicean Z. 
Lupu E. 
Nistreanu L. 
Jitari E. 
Capcanari L. 
Jarencov M. 

Mai 
07.05 - 20.05 

 
 

Ziua Europei – sărbătoarea păcii şi a unităţii 
/Ziua Europei/   -  9 mai 

 
Holl BRTȘ et.II 

Nistreanu L. 
Jitari E. 
Moraru S. 
Jarencov M. 

10.05 - 03.06 
 

 
Modele şi instrumente moderne de 
management 

 
Holl BRTȘ et.II 

 

Nistreanu L. 
Jarencov M 
Lupu E.  
Alexandrova G. 

17.05 - 25.05 
 
 
 
 

,,Importanța utilizării internetului, 
tehnologiilor de informare și comunicare în 
domeniile economic și social’’ 
/ Ziua Mondială a Telecomunicațiilor și a Societății 
Informaționale  Tema anului 2019 ? / – 17 mai 

 
Sala de lectura 

et.4 

Lupu E. 
Ivanov M. 
Dobrovicean Z. 
Nistreanu L. 
Jitari E. 
Capcanari L. 

26.05 – 05.06 ,,Economie de energie. Surse neconvenționale și 

regenerabile de energie’’ / Ziua mondială a 

energiei regenerabile/ – 26 mai 

 
Sala de lectura 

et.4 

Vîrlan M. 
Ivanov M. 
Jitari E. 
Moraru S. 

Iunie 
04.06 - 24.06 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mediul înconjurător – parte din 
viaţa ta 

/ Ziua Internaţională a Mediului/  – 5 
iunie 

- 2011 - 2020 Deceniul de acţiune 
pentru biodiversitate 

- 2010 -2020 Deceniul pentru 
deşerturi şi combaterea 
deșertificării 

-  Agenda 2030 pentru dezvoltare 
durabilă –  Obiectivele nr.15, nr.16 

 
 

Holl BRTȘ et.II 
 

Nistreanu L. 
Jitari E. 
Capcanari L. 
Jarencov M. 
Lupu E. 
Alexandrova G. 
Vîrlan M. 
Dobrovicean Z. 

29.06 – 10.07 
 

,,Cercetare-Inventică-Producţie” / Ziua 

Inventatorului şi Raţionalizatorului/ –29 iunie 
Sala de lectura 

et.4 
Lupu E. 
Vîrlan M. 
Nistreanu L. 
Jitari E. 

24.06 – 12.07 Arhitectura: abordări inovatoare  şi 
creative 
/ Ziua mondială a arhitecturii/ – 1 iulie 
- Agenda 2030 pentru dezvoltare 
durabilă – Obiectivul nr.11 

 
Holl BRTȘ et.II 

Nistreanu L. 
Jitari E. 
Lupu E. 
Ivanov M. 

Iulie 
11.07 – 21.07 

 
,,O dieta echilibrata inseamna ciocolata in 
ambele maini!” 
,,Ne place sa vedem oamenii fericiti….’’ Ciocolata 
ne crește nivelul energetic! Ciocolata ne face 
fericiți! /Ziua mondială a ciocolatei/ – 11 iulie 

 
Holl BRTȘ et.II 

Alexandrova G. 
Dobroviceanu Z. 
Nistreanu L. 
Morari S. 
Capcanari L. 



15.07 – 08.08 Creşterea, reproducerea şi valorificarea 
populaţiei piscicole 
/ Sărbătoarea profesională a 
lucrătorilor din piscicultură - ,,Ziua 
pescarului”, a doua duminică a lunii 
iulie/ 
Agenda 2030 pentru dezvoltare 
durabilă – Obiectivul nr.14 

 
Holl BRTȘ et.II 

Nistreanu L. 
Jitari E. 
Bradulova N. 
Ivanov M. 
Vîrlan M. 
 

August 
09.08 – 21.08 

 

 
Profitul – etalon de evaluare a performanţei 
financiare / Ziua lucrătorului financiar/ -15 august 

 
Holl BRTȘ et.II 

Nistreanu L. 
Jitari E. 
Jarencov M. 

22.08 – 10.09 Sărbătorile Naţionale 
Istorie, tradiţii, unitate /Ziua Independenţei RM/ 
- 27 august / Ziua Limbii Române/- 31 august 

 
Holl BRTȘ et.II 

Nistreanu L. 
Jitari E. 
Capcanari L. 
Morari S. 

Septembrie 
11.09 - 30.09 

 
 

Să ne cunoaştem ţara 
/ Ziua Mondială a Turismului /- 27 septembrie 

 
Holl BRTȘ et.II 

Nistreanu L. 
Jitari E. 
Capcanari L. 
Morari S. 

13.09 – 20.09 ,,Între programare și antreprenoriat: Linie de 

ruptură sau punct de convergență?” 
/ Ziua mondială a programatorului/ –13 septembrie 

 
Sala de lectura 

et.4 

Lupu E. 
Vîrlan M. 
Alexandrova G. 
Nistreanu L. 
Jitari E. 
Jarencov M. 

29.09 –10.10 ,,Celebritățile și cafeaua, istorii și ritualuri” 
,,Şi drumul cafelei a continuat…” 
/Ziua mondială a cafelei/ –29 septembrie 

 
Holl BRTȘ et.II 

Dobroviceanu Z. 
Ivanov M. 
Alexandrova G. 
Jitari E. 

30.09 – 17.10 Creşterea economică – garanţia stabilităţii 
economice a unui stat 
/ Ziua economiştilor din RM, ultima duminică a 
lunii septembrie/ 

 
Holl BRTȘ et.II 

Nistreanu L. 
Jitari E. 
Capcanari L. 
Jarencov M. 
Morari S. 

Octombrie 
04.10 – 16.10 

Oenologie – inovări şi noutăţi 
/ Ziua Naţională a Vinului/ 

 
Holl BRTȘ et.II 

Nistreanu L. 
Jitari E. 
Jarencov M. 
Alexandrova G. 
Vîrlan M. 

10.10 – 24.10 Sergiu Chircă – academician-economist şi 
promotor neobosit al valorilor naţionale / 85 de 
ani de la naştere - economist, doctor habilitat în 
economie, profesor universitar, membru de onoare 
al Academiei Române, deputat în Primul Parlament 
al Republicii Moldova / 

 
Holl BRTȘ et.II 

Nistreanu L. 
Jitari E. 
Capcanari L. 
Jarencov M. 
Morari S. 

14.10 – 24.10 ,,Imaginea modernă a standardizării, 

metrologiei și certificării” 
/ Ziua Mondiala a Standardizării 

Sala de lectura 
et.4 

Dobroviceanu Z. 
Ivanov M. 
Nistreanu L. 
Jitari E. 

16.10 – 07.11 Creşterea economică în condiţiile globalizării: 
metode de dezvoltare durabilă 
/ în cadrul Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-
Practice, ediţia a XV-a, organizată de INCE cu acelaşi 
generic/ 

 
Sala de lectura 

et.4 

Nistreanu L. 
Jitari E. 
Capcanari L. 
Jarencov M. 
Vîrlan M. 
Dobrovicean Z. 



24.10 – 04.11 „Să mănânci este o necesitate, dar să mănânci 
inteligent este o artă” 
F. Rochefoucauld 
/ Ziua Mondială a Alimentaţiei/- 16 octombrie 
- 2016-2025 Deceniul de acţiune privind 
alimentaţia 
Agenda 2030 pentru dezvoltare 
durabilă 
–  Obiectivul nr.2 

 
Holl BRTȘ et.II 

Nistreanu L. 
Jitari E. 
Morari S. 
Jarencov M. 
Bradulova N.  

24.10 – 04.11 ,,Tehnologiile informației și comunicațiilor – 

potențialul pentru noi soluții la provocările 

dezvoltării’’. 
/ Ziua Mondială a Dezvoltării Informaţionale 

 
Sala de lectura 

et.4 

Vîrlan M. 
Lupu E. 
Ivanov M. 
Nistreanu L. 
Jitari E. 
Morari S. 

 Accesul Deschis - 2019 Holl BRTȘ et.II  

Noiembrie 
08.11 - 20.11 

 
 

Ştiinţa – platformă internaţională de 
comunicare și inovare / Ziua Internațională a 
Științei pentru Pace și Dezvoltare/  – 10 noiembrie 

 
Holl BRTȘ et.II 

Nistreanu L. 
Jitari E. 
Morari S. 
Jarencov M. 

14.11 – 24.11 
 
 
 

 

,,Calitatea vieții” / Ziua Mondială a Calității/ 

 
Sala de lectura 

et.4 

Lupu M. 
Vîrlan M. 
Ivanov M. 
Nistreanu L. 
Jitari E. 
Morari S. 

21-11 – 09.12 
 

Sărbătoarea ultimului snop 

- /Ziua lucrătorului din agricultură şi industria 
prelucrătoare – a patra zi de duminică a lunii 
noiembrie/ 
- Agenda 2030 pentru dezvoltare 
durabilă  –  Obiectivul nr.2 

Holl BRTȘ et.II Nistreanu L. 
Jitari E. 
Morari S. 
Vîrlan M. 
Ivanov M 

 

Decembrie 
10.12 – 20.12 

 

 
Drepturile şi libertăţile fundamentale 
ale omului 
/Ziua Internaţională a Drepturilor 
Omului/  – 10 decembrie. 
Agenda 2030 pentru dezvoltare 
durabilă – Obiectivul nr.16 

 
 

Holl BRTȘ et.II 

Nistreanu L. 
Jitari E. 
Morari S. 
Capcanari L. 
Jarencov M. 
Bradulova N. 

20.12 – 31.12 
 

Tehnologii de eficienţă energetică – optimizări 
şi soluţii oportune 
/sărbătoarea profesională a energeticienilor din 
Republica Moldova ,,Ziua energeticianului”/ 
-22decembrie 
2014 - 2024 Deceniul energiei 
durabile pentru toţi 
Agenda 2030 pentru dezvoltare 
durabilă – Obiectivul nr.7 

 
 

Holl BRTȘ et.II 

Nistreanu L. 
Jitari E. 
Jarencov M. 
Lupu E. 
Ivanova M. 
Alexandrova G. 
Dobrovicean Z. 

25.12 - 28.12. Cinematografia este imaginea țării. 
/Ziua internațională a cinematografiei/ – 28 
decembrie 

 
 

Holl BRTȘ et.II 

Lupu E. 
Vîrlan M. 
Alexandrova G. 
Dobrovicean Z 
Nistreanu L. 
Jitari E. 
Jarencov M. 
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