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Misiunea Bibliotecii Republicane Tehnico-Ştiinţifice (BRTŞ)  
 

Biblioteca Republicană Tehnico–Științifică a Institutului Național de Cercetări Economice 
este o instituţie publică specializată care are misiunea de a asigura accesul nelimitat la 
resursele documentare şi serviciile informaţionale (proprii și externe), de a conserva și 
valorifica patrimoniul științific național și a genera conținuturi deschise pentru diseminarea 
rezultatelor ştiinţifice și eficientizarea proceselor de studiu, cercetare şi inovare în domeniile 
economiei naționale, tehnicii și industriilor conexe.   

 
The Technical Scientific Republican Library of the National Institute of Economic Research is 

a specialized public institution whose mission is to provide unlimited access to documentary 
resources and information services (own and external), to preserve  and capitalize the national 
scientific heritage and to generate open contents for dissemination of scientific results and 
streamlining of study, research and innovation processes in the fields of national economy, 
technique and related industries. 

 
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. 

Обеспечение 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. 
 

Prioritățile BRTȘ pentru anul 2020 
 

O privire de ansamblu asupra bibliotecilor inovative din întreaga lume, evidențiază 
următoarele tendințe magistrale ale anului 2020: 

- implicarea comunității, 
- centrarea pe toate grupurile de utilizatori, 
- reinventarea serviciilor de bibliotecă, 
- cunoașterea mai bună a utilizatorilor și non-utilizatorilor, 
- crearea și promovarea imaginii bibliotecii în comunitate, centrarea pe tehnologii. 
 
Reieșind din tendințele globale, prioritățile naționale și instituționale, BRTȘ stabilește 

următoarele priorități pentru anul 2020: 
 
 Pregătirea Bibliotecii pentru evaluarea activității în conformitate  cu prevederile Legii 

cu privire la biblioteci și ale „Regulamentului privind evaluarea bibliotecilor publice”.  
 
 Dezvoltarea resurselor informaționale  și a  serviciilor moderne pentru susținerea 

cercetării și inovării . Promovarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 2030. 
 
 Instruirea personalului din bibliotecă: învățare orientată, dezvoltare profesională, 

oportunități pentru bibliotecarii din rețeaua de biblioteci tehnice. 
 

 Sprijinirea și stimularea cercetării  prin cooperare și  noi instrumente de comunicare 
în Acces Deschis.  Amplificarea rolului BRTȘ ca actor cheie  și facilitator al Științei 
Deschise 
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Ca bază pentru stabilirea priorităților Bibliotecii Republicane Tehnico-Științifice  pentru 
anul 2020 au fost : 

 Manifestul Bibliotecii pentru Europa , publicat la 10.03.2019 elaborat de IFLA, 
 IFLA Strategy 2019-2024 https://www.ifla.org/strategy  
 IFLA Global Vizion Ideas Store  https://ideas.ifla.org/ 
 Access to information 2019   https://da2i.ifla.org/wp-content/uploads/da2i-2019-

full-report.pdf 
 2018-  top trends in academic libraries 

https://crln.acrl.org/index.php/crlnews/article/view/17001/18750 

 Strategia Naționala de Dezvoltare „Moldova 2030” 
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr40_12_0.pdf   

 Legea cu privire la biblioteci (nr.  160 din 20.07.2017) 
 Tematica cercetării instituționale pentru anii 2020-2023. 
 

 
MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIONAL 
 
 

Nr. 
d/r 

Activităţi Termen de 
realizare 

Responsabil 

 Pregătirea Bibliotecii pentru evaluarea activității în 
conformitate cu prevederile Legii cu privire la biblioteci 
și ale „Regulamentului privind evaluarea bibliotecilor 
publice”.  
 

Pe 
parcursul 

anului  

E. Bordian  

1.1 Viziunea de dezvoltare a BRTȘ pe termen mediu.    
 
 

 
Elaborarea Strategiei de dezvoltare a BRTȘ (2020-2023), în 
conformitate cu prioritățile fundamentale proclamate de 
IFLA, acte legislative și strategice la nivel național, a 
documentelor instituționale și direcțiilor noi de cercetare ale 
INCE. 
 

 
Ianuarie-

martie 

 
Grup de lucru 

1.2 Actualizarea documentelor de reglementare internă   
  

1. Regulament de ordine interioara a BRTȘ 

2. Reguli și condiții de acces pentru utilizatori   

3. Regulamentele interne ale secțiilor funcționale 

4. Portofoliile serviciilor oferite de bibliotecă 
(curriculă, tutoriale, exemple de produse, materiale 
promoționale) 
 

5. Documentele  tehnologice a proceselor și serviciilor   

 

Ianuarie 

Martie 
Ianuarie 

Februarie 
Martie 

Ianuarie-
martie 
 
 
 

 

T. Zasmenco  

E. Bordian 

Șefii de secții 

 
 
Responsabilii 
de servicii 
 

1.3 Elaborarea  documentelor    

https://www.ifla.org/strategy
https://ideas.ifla.org/
https://da2i.ifla.org/wp-content/uploads/da2i-2019-full-report.pdf
https://da2i.ifla.org/wp-content/uploads/da2i-2019-full-report.pdf
https://crln.acrl.org/index.php/crlnews/article/view/17001/18750
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr40_12_0.pdf
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 Regulament de gestiune a colecțiilor BRTȘ. 
 Politica de cercetare a BRTȘ,(biblioteconomică, 

bibliografică, sociologică, de marketing) 
 Politica privind formarea profesională continuă a 

bibliotecarilor. 
 Rapoartele individuale despre activitatea secţiilor  

funcționale BRTȘ. 
 Raportul anual de activitate a bibliotecii.  
 Paşaportul bazei de date ,,Articole din reviste în 

domeniul economic”(ARTICE). 

Februarie 
 
 

Martie 

trimestrial 

 

decembrie 

Aprilie 

M. Popovici  
 
E. Bordian 
A. Catana 
S. Gorceag 
E. Lupu  
T. Zasmenco  
E. Migunova  
Șefii de secție  

 

Catana A.  

1.4 Documente  spre  implementare   

 Panul de dezvoltare instituțională a INCE 2020-2023 

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. 

 SM ISO 16439:2018 „Informare și Documentare. Metode și 
proceduri pentru evaluarea impactului bibliotecilor”. 
Ghid în sprijinul implementării standardului. Evaluarea 
impactului serviciilor prestate de BRTȘ pentru știință și 
mediul de afaceri, 

Pe tot 
parcursul 
anului 

 
 

Pe tot 
parcursul 
anului 

 
 
 

Decembrie 

 
Personalul de 
conducere 
 
 
 
Șefii de secții, 
Bibliotecari 
principali 
 
 
 
 
 

 
II.     DEZVOLTAREA  RESURSELOR INFORMATIONALE  

Nr. 
d/r 

Activităţi Termen de 
realizare 

Responsabil 

 Dezvoltarea resurselor informaționale și a  serviciilor 
moderne pentru susținerea cercetării și inovării . 
Promovarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 
2030. 
 

  

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. 
 

Amplificarea achizițiilor prin schimb de publicaţii şi 
donaţii, colectarea tuturor publicațiilor instituționale 
editate la Centul Editorial INCE; 

Pe parcursul 
anului 

 
 
 
 
 
 

Pe parcursul 
anului 

M. Popovici  
N. Macrii  
 
 
 
 
 
M. Popovici  
N. Macrii  
 

2.2 Evidenţa documentelor   
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 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 

2.3 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  
Coșleț E. 
M. Ivanov 

2.4 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.  

2.5 Dezvoltarea colecţiilor electronice   

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

 

- Crearea documentelor electronice: scanare, prelucrare 
tehnică 

 

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

Trimestrul I 
 
 

Pe parcursul 
anului 

Popovici M. 
Zasmenco T. 
Goceag S. 
Adam V. 
Coșleț E. 

2.6 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  
 

Recepţionări de publicaţii din străinătate  

Pe parcursul 
anului 

Șefii de secții 
AP, TIRE, 
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2.7 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 

2.8 Conservarea 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.  
 

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. 
 
Organizarea operaţiunilor de dezinfectare, dezinsecţie şi 
deratizare în depozitele bibliotecii (la nevoie); 
 

 
 

Pe parcursul 
anului 

 
 

Ultima zi de 
joi a fiecărei 

luni 
 
 

Pe tot 
parcursul 

anului 
 

Pe tot 
parcursul 

anului 
 

M. Jarencov 
Dobrovicean
u          
M.Ivanova  
 

 
  
Reponsabilii 
de colecții 
 
 
Iuriev E. 
 

 
Capcanari L. 
Moraru S. 
Macrii N. 

2.9 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 
L. Capcanari 
M. Ivanova 
G. 
Alexandrova 

 
 
 

 

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

  
Grupul de 
lucru  
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III. ACCESUL UTILZATORILOR. COMUNICAREA RESURSELOR. SERVICII ŞI PRODUSE BRTŞ 
 

Nr. 
d/r 

Activităţi Termen de 
realizare 

Responsabil 

 
 

Dezvoltarea resurselor informaționale  și a  serviciilor 
moderne pentru susținerea cercetării și inovării . 
Promovarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 
2030. 

  

3.1 Utilizatorii biblioteci   
 Asigurarea informațională și documentară a utilizatorilor 

prin oferirea accesului gratis  la colecții de documente, 
resurse electronice Wi-Fi, alte servicii și facilități. 
Evidența statistică a utilizatorilor, vizitelor, împrumutului 
şi consultarea documentelor în spațiile bibliotecii. 
Sporirea indicatorilor statistici în raport cu anul 
precedent (vizite, împrumuturi, sesiuni Internet); 

Pe tot 
parcursul 

anului 

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

E. Lupu 
3.2 Serviciile bibliotecii   

 În anul 2020 BRTȘ îșî propune dezvoltarea serviciilor 
tradiționale și electronice cât și prestarea serviciilor cu 
plată  

  

3.3 Servicii informaționale tradiționale gratuite   

 Împrumutul de documente pentru utilizare temporară, 
cu posibilitatea de a rezerva publicații pentru o anumită 
perioadă: În sălile de lectură , Împrumut la domiciliu prin 
abonament colectiv sau individual pentru anumite 
categorii de utilizatori. 
Consultarea documentelor normative-tehnice și 
brevetelor de invenții  în sălile de lectură specializate, 
dotate cu echipament pentru citirea documentelor pe 
micro-purtători. 
Oferirea informațiilor privind colecțiile, spațiile și 
produsele bibliotecii consultații individuale (fizic, prin 
telefon) 
Activități de informare în grup (ore informative 
tematice, zile de informare, lecții, prelegeri, ateliere,etc.) 

  

3.4 Imprumutul Interbibliotecar    

 - Dezvoltarea relațiilor de  parteneriat cu diverse tipuri 
de biblioteci din țară 

- Creșterea numărului de împrumuturi în bază 
acordurilor semnate  

 Nistreanu L. 

3.5 Servicii  bibliografice și referință    

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

- Asistență în utilizarea cataloagelor tradiţionale( fișiere) 

Pe parcursul 
anului 

 
 
 
 
 

Secţia IB 
Secția CS 
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- Asistență în explorarea resurselor electronice (catalogul 
electronic,  baze de date locale și externe) 

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

- Redactarea Listei lucrărilor științifice ale cercetătorilor 
INCE pentru anul 2019, 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 INCE, care se publica în reviste internaționale  
în domeniul științelor sociale și psihologie. în 
conformitate cu Standardul APA (American Psychological 
Association)   

Servicii de transliterare a caracterelor chirilice în 
caractere latine (Conform cerințelor SM ISO 9:2005 și 
condițiilor de prezentarea a referințelor in articole 
științifice înaintate in baze de date internaționale. 

 
 Trim. I, IV. 
 
 
Trim. I.   
 
 
 
 
Pe parcursul 
anului 
 
 
 
 
Pe parcursul 
anului 

 

 
Secţia IB 
 
 
Dalinițchi O. 
Catana A. 
 
 
 
Chirilov O. 
Catana A.. 
 
 
 
 
Dalinițchi N. 
Brănza M.  

3.6 Servicii de indexare și clasificare    

 - Atribuirea identificatorilor DOI pentru articole 
publicate în revista Economy and Sociology;  

- Atribuirea indexului de clasificare CZU la teze, 
monografii, articole instituționale.   

Oferirea codului JEL pentru publicațiile științifice din 
domeniul economic. 

Pe parcursul 
anului 

 

S. Gorceag 
 
E. Iuriev 
 
O. Chirilov  

3.7 Servicii electronice de bibliotecă  
(furnizate de la distanță) 

  

 - Solicitarea și rezervarea documentelor în regim  DSI 
,,Difuzarea Selectivă a Informației,, link 

- Livrarea electronică a documentelor solicitate prin 
Skipe, Viber, WhatsApp, e-mail; 

- Activarea serviciului ,,Întreabă bibliotecarul,, 
www.brts.md    

- Acces la resurse științifice instituționale full text 
http://dspace.ince.md/jspui/ 

- Furnizarea de informații despre disponibilitatea unui 
document specific în fondul bibliotecii; 

- Asistență pentru autoarhivarea documentelor în arhiva 
electronică cu acces deschis;  

- Expoziții virtuale tematice;  

- Booktrailer 

Pe parcursul 
anului 

 

 Șefii de 
secții  

http://www.brts.md/
http://dspace.ince.md/jspui/
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3.8 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.) 

- Organizarea expozițiilor  la  întreprinderi și organizații 
la cerere. 

Zile de informare pentru agenți economici și alte instituții 
(documente noi, resurse electronice, servicii  şi produse 
informaţionale oferite de BRTŞ). 

 
Odata pe 
simestru 

 
 

Trimestrial 
 

Pe parcursul 
anului 

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

3.9 Servicii de asistență bibliomentrică pentru cercetători    

 - Asigurarea necesităților informaționale a cercetătorilor,   

doctoranzilor și masteranzilor  

- Oferirea spațiilor funcționale și echipamentului  pentru 

studiu , prezentări, evenimente științifice 

- Identificarea și înregistrarea publicațiilor instituționale 

în baze de date locale, naționale și internaționale cu 

acces deschis.     

- Asistență tehnică și informațională în crearea conturilor 

personalizate în ORCID, Google Scholl, RePeC, Socionet, 

Ideas, IBN.  

- 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; 

 
Pe parcursul 

anului 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
O. Chirilov 
S. Gorceag 
E. Coșleț, 
E. Lupu  
 
 
 
 
 
 
 

 

3.10 Servicii de instruire digitală pentru utilizatori    
 - Actualizarea modulelor și formelor  de instruire IT 

pentru persoane defavorizate (modele tradiționale cu 
cele inovative) 

- Asigurarea cursanților cu spații, echipament, Wi-Fi 
- Elaborarea orarului prestării acestui serviciu și de 

plasat pe: Pagina Web, Facebook; Panou de informații;  
- Materiale de promovare a cursului  

Pe parcursul 
anului 

 
 
 

Trim. I.  

 
T. Zasmenco 
E. Migunova 

 Instruire profesională   
  Ateliere profesionale -3  

 Sesiuni practice de instruire  - 4  
 

Programul de instruire BRTȘ cu oferta tematică în anexa 1.  

Pe parcursul 
anului 

 

E. Bordian  
T. Zasmencă  

 Servicii cu plată   
 - Redactarea referințelor bibliografice în teze de doctor, 

monografii, articole științifice;  
- Pierderea permisului de intrare și eliberarea unui nou 

permis . 
- Scanarea documentelor mai mult de 5 pagini 
- Xerox 
- Culegere text   

 Pe parcursul 
anului  

SIB  
 

SLPCC 
 

SLPCC 
 
Brânza M.  
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 Crearea și lansarea serviciului  nou ,,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  
Zasmenco T.  
Jitari E. 
Chirilov O. 
Adam V.  
 
 
 
 
Migunova E. 
 
 
 
 
Zasmenco T.  

3.3 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  
 
- Organizarea expoziţiilor tematice  extramuros în 

întreprinderi, şcoli şi licee, universităţi,  MoldExpo, 
AȘM. (Programul expozițiilor tematice, Anexa 4.) 

 

I, II, IV 
Trimestru 

 
Lunar 

 
 

Pe parcursul 
anului 

 

E. Lupu 
 
 

L. Nistreanu 
 
 
 

3.4 Manifestări științifice    
 
 

 

Mese rotunde  –  2  
Seminare științifico-practice -2 
Lansări de carte - 2 
Tematica manifestărilor științifice – Anexa2  

 
Pe parcursul 

anului 
 

 

 

Șefii de secții  
  
 
 
 

3.5 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 
Capcanari L. 
Tulgara T.  
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IV. ACTIVITATE METODOLOGICĂ ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 
 

Nr. 

d/r 

Activităţi Termen de 
realizare 

Responsabil 

 Prioritate III. Instruirea personalului din bibliotecă: 
cercetare orientată, dezvoltare profesională, 
oportunități pentru bibliotecarii din rețeaua de 
biblioteci tehnice 

  

4.1 Asistenţă metodologică de specialitate   

 - Ateliere profesionale cu personalul bibliotecilor 
tehnice.  

- Consultații individuale  pe marginea raportării anuale. 
- Schimb de publicații prin abonamentul Interbibliotecar  
- Consultații în vederea utilizării și implementării în 

biblioteci a standardelor în domeniul BID. 
-  

Ianuarie 
Noiembrie 

 
Pe 

parcursul 
anului 

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

4.2 Raportarea activității bibliotecilor din rețea    

 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 

 

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

  

 - Deplasări  
- Vizite de lucru  în bibliotecile  tehnice din rețea. 
- Vizite de documentare în alte biblioteci ale SNB 
 

Pe 
parcursul 

anului 

 Formatorii 

BRTȘ  

 
V. COOPERARE ŞI COLABORARE PROFESIONALĂ 

Nr. 
d/r 

Activităţi Termen de 
realizare 

Responsabil 

5.1 Colaborări la nivel internaţional   

 - Implicare şi participare în proiecte internaţionale . 
- 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) 

 

- Schimb de publicaţii cu instituţiile de cercetare cu 
care INCE are semnate acorduri (Azerbaidjan, 
Lituania, Rusia, Ukraina, Kazahstan, etc.) 

Pe 
parcursul 

anului 
 
 

Pe 
parcursul 

anului 
 

Pe 
parcursul 

anului 

E. Bordian 
T. Zasmenco 
 
 
 
E. Bordian 
 
 
Administraţia 
INCE 
E. Bordian 
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5.2 Colaborări la nivel naţional   

 Instituţii naţionale din sfera ştiinţei şi inovării 
 

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” 

 

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova 
(ABRM) 
Președintele Secțiunii ABRM ,, Dezvoltarea 
resurselor de bibliotecă,, 

 

Comitetul Tehnic Nr.1 Biblioteconomie. Informare 
şi Documentare. 

- preşedinţia Comitetului Tehnic nr.1  
- activităţi  de monitorizare a documentelor de 

standardizare in domeniul biblioteconomic 
- Membrii  grupului de lucru pentru traducerea 

standardelor ISO  în domeniul BID în limba română  

Pe 
parcursul 

anului 
 
 
 
 

Trimestrial 
 
 

Lunar 
 
 
 

 
Pe 

parcursul 
anului 

 
 
 

 
ianuarie 

Bibliotecarul 
coordonator 
 
 
Bibliotecarul 
coordonator 
 
Bordian E. 
 
 
 
 
 
 
E. Bordian  
 
 
 
 
 
 
E. Bordian  
T. Zasmenco  
G.Alexandrova 

 
VI.  ACTIVITATEA DE CERCETARE  
 
Nr. 
d/r 

Activităţi Termen de 
realizare 

Responsabil 

 Prioritatea IV. Sprijinirea și stimularea cercetării  
prin cooperare și  noi instrumente de comunicare în 
Acces Deschis.  Amplificarea rolului BRTȘ ca actor 
cheie  și facilitator al Științei Deschise. 

  

6.1 Cercetare bibliografică    

 - Studiu bibliografic despre istoria BRTȘ . 
- Buletin informativ asupra colecțiilor BRTȘ 

,,Repertoriul publicațiilor periodice abonate de  BRTȘ 
în anul 2020,,  

- Elaborarea și editarea biobibliografiei T. Manole: 

doctor habilitat, profesor universitar, savant şi 

pedagog prin vocaţie 
- Cercetări bibliografice complexe (corespunzător 

temelor proiectelor de cercetare ştiinţifice aplicative a 
INCE pentru anul 2020. 

I semestru 
 
Iunie  
 
 
Trim.  III 
 
Pe 
parcursul 
anului 

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

 

 

 

6.2 Cercetări tematice    
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 - Monografie ,, Economiști celebri - Laureați ai 
premiului Nobel în economie,, 
 

- De elaborat 3 articole și de publicat în revistele de 
specialitate 

August  E. Bordian  
E. Jitari  
E. Coșleț  
E. Lupu 
T. Zasmenco  

6.3 Cercetare statistică    
 - Analiza indicatorilor statistici ai activității BRTȘ pe 

ultimii 5 ani. Elaborarea concluziilor și impactului 
bibliotecii în comunitatea acdemică. 

 

 
Trim. IV  

T. Zasmenco  

6.4 Cercetări biblioteconomice    
 - Chestionar de investigare a nevoilor de formare 

continuă a personalului din rețeaua de biblioteci  
tehnice;  

 Sondaj sociologic  ,,Analiza satisfacției utilizatorilor  
BRTȘ,, Realizarea studiului privind necesităților de 
informare și documentare ale utilizatorilor bibliotecii 
în baza anchetării persoanelor noi înregistrate în anul 
2020.(chestionar) 

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

 
În contextul promovării ODD ,,Specializarea inteligentă,, 
Analiza continutului informațional consumat de 
utilizatorii BRTȘ pe anii 2018-2019. 
 

Ianuarie  
 
 
Noiembrie  

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

 
VII. TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE . AMPLIFICAREA VIZIBILITĂŢII  INCE, 

BRTŞ ÎN SPAŢIUL  VIRTUAL. 

Nr. 
d/r 

Activităţi Termen de 
realizare 

Responsabil 

7.1 Studierea versiunii noi a programului de bibliotecă   
IRBIS 

  

 
 
 
 

 
Ofertele asociației ABNIT, Rusia, Modalitatea de 
procurare 
Verificarea compatibilității versiunii noi cu cea 
existentă. 

Mai- iulie 
 

Pe tot 
parcursul 

anului 

Popovici M 
 
 
Admin. de 
program   

7.2 Crearea și dezvoltarea bazelor 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 

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

National Institute for Economic Research 
- Introducerea articolelor cercetătorilor INCE. 

Pe 
parcursul 

anului 

S. Gorceag  
O. Chirilov 
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- 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   

Pelepciuc D. 
Dalinițchi N. 
 
Catana  A.  
Lupu E.  
 
Macrii N. 
 
Migunova E. 
 
Alexandrova 
G. 

7.4 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 
internaţionale cu acordul autorilor. 

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”, „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 

7.5 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 Facebook 
Administrarea paginii în Slideshare 
 

 
 

Pe 
parcursul 

anului 
 

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

 
  

http://www.brts.md/
http://www.brts.md/
http://www.brts.md/
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VIII. ACTIVITATE AUXILIAR –ADMINISTRATIVĂ 
 
Nr. 
d/r 

Activităţi Termen 
de 

realizare 

Responsabil 

 - 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 
 

 

Programul de instruire a  personalului  pentru anul 2020 

Anexa nr. 1 

 
  

Nr 

d/r 

 

Tematica activităților 

Gen activitate 

(curs, atelier, 

sesiune etc.) 

Formatori 
din bibliotecă 

 

Formatori 
din alte 

biblioteci 

 

Numărul 

de ore 

Perioada 

desfășurării 

cursului 

1. Implementarea noului 

cadru de reglementare 

național în Bibliotecile 

tehnice. 

 Atelier 

profesional  

BRTȘ 

E. Bordian 

- Asistență 

metodologi

că 

bibliotecari

lor   

Pe tot 

parcursul 

anului 

2. Disc Google – servicii de 

stocare online a fișierelor. 

Sesiune de 

instruire  
BRTȘ 

E. Migunova 

- 8 Februarie 

3. Educația pentru media. 

Calitatea și diversitatea 

informației. Mediul virtual 

și efectele acestuia. 

 
Atelier 

profesional 

 
BRTȘ 

S. Gorceag 

- 8 Martie 

4. Serviciile de bibliotecă și 

aspecte organizaționale  în 

contextul noului 

Regulament  privind 

serviciile prestate de 

bibliotecile publice. 

Atelier  BRTȘ  
L. Nistrean 

E. Jitari  

T. Celpan 

- 8 Mai 

5. 

 

Ergonomia locului de 

muncă și planificarea 

spațiului bibliotecii.     

 
 Sesiune 

 

BRTS 
E. Lupu 

E. Coșleț 

- 8 Septembrie 

6. Informatizarea bibliotecii -

noi oportunități de 

dezvoltare. 

 

Atelier 

BRTȘ  

T. Zasmenco 

- 8 Octombrie 

7.   Implicarea bibliotecilor în 

realizarea ODD din 

Agenda ONU 2030.  

Masa 

rotundă  

 

BRTȘ                  
E. Bordian 

 2 Noiembrie  
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  Expoziţii tematice în incinta BRTŞ 

                                                                                            Trimestrul  I 

Nr. 

d/o 
Perioada 

de realizare 

 

Tema, genericul 

 

Locația 
 

Responsabil 

1 2 3 4 5 

 

1. 

 

IANUARIE 

02.01 – 23.01 Indeletniciri și meșteșuguri: tehnici și metode de bază 

 

Hol BRTȘ  

et.II  

 

Nistreanu L. 

Jitari E. 

Morari S. 

Capcanari L. 
 

2. 
 

03.01 – 14.01 

 
Grigore Belostecinic – promotor al științei, învățământului și reformelor economice / 60 

de ani de la naștere / 

Hol BRTȘ  

et.II  
 

Nistreanu L. 

Jitari E. 

Morari S. 

Lupu E.  
 

 

3. 
 

14.01 – 23.01 

 

Mihai Eminescu – talent original, sensibil şi profund. / 15 ianuarie - Ziua Comemorării 

marelui poet al neamului, Mihai Eminescu, 170  ani de la naştere/ 

Ziua Naţională a Culturii în Republica Moldova - 15 ianuarie.( Instituită 

prin Hotărârea Parlamentului nr.74 din 12 aprilie 2012 şi are ca scop 

promovarea culturii naţionale, a valorilor culturale autentice, precum şi a 

personalităţilor artistice din domeniul culturii.) / 

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă – Obiectivul nr.11 

Hol BRTȘ  

et.II  

 

Nistreanu L. 

Jitari E. 

Morari S. 

Capcanari L. 

 

4. 

 

 

16.01 – 29.01 Știința distractivă 

Nu încetați să fiți curioși și să descoperiți lucruri noi că doar așa puteți veni cu noi idei 

pentru a schimba lumea 

/17 ianuarie - Ziua Tînărului Inventator/ 

Hol BRTȘ  

et.II  

 

 

Lupu E.  

Alexandrova G. 

Ivanova M. 

Coșleț E. 

 

5. 
 

24.01 – 04.02 

 

Educaţia ecologică – factor-cheie în soluţionarea problemelor de mediu 

 / 26 ianuarie - Ziua Internaţională a educaţiei ecologice. /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 2010 - 2020 Deceniul de luptă împotriva deșertificării.   

 Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă – Obiectivul nr.15 
 

Hol BRTȘ  

et.II  

 

 

Nistreanu L. 

Jitari E. 

Tulgara T. 

Morari S. 
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6. 

 

FEBRUARIE 

04.02 – 28.02 

 

Securitatea în spațiul virtual. În ce măsură sunt protejat? / Ziua europeană a siguranţei 

pe Internet,  prima zi de marţi a lunii februarie. / 
Hol BRTȘ  

et.II 

 

Nistreanu L. 

Jitari E. 

Morari S. 

Lupu E.   

Coșleț E. 

Alexandrova G. 
 

 

7. 
14.02 – 25.02 Grigore Vieru – un poet absolut  / 85 de ani de la naștere (1935-2009) / 

Hol BRTȘ  

et.II 

 

Nistreanu L. 

Jitari E. 

Tulgara T. 

Morari S. 

Capcanari L. 

  14 februarie - Ziua Internațională a dăruirii de carte   

8. 

 

17.02 – 29.02 
 

Ecologia orașului - probleme de mediu - amprenta ta ecologică 

 

Hol BRTȘ  

et.II  

 

Lupu E.  

Coșleț E. 

Alexandrova G. 

Ivanova M. 
 

 

9. 

 

MARTIE 

28.02 – 12.03 

Valorificarea si utilizarea surselor regenerabile de energie pentru 

obținerea eficienţei energetice  

/ 5 martie - Ziua mondială a eficienţei energetice. /  

 2014 -2024 Deceniul energiei durabile pentru toţi 

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă – Obiectivul nr.7  

Hol BRTȘ  

et.II  

 

 

Nistreanu L. 

Jitari E. 

Tulgara T. 

Morari S. 

Capcanari L. 
 

10. 
12.03 – 20.03 

 

 

 

  

,,Consum durabil la nivel global”. 

/ 15 martie - Ziua mondială a drepturilor consumatorului/  

- Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă – Obiectivul nr.12  

Tema anului 2020 – ,,Consumatorul durabil”. 
 
 

Hol BRTȘ  

et.II  

 

Alexandrova G. 

Coșleț E. 

Ivanova M. 

Nistreanu L. 

Jitari E. 

Capcanari L. 
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11. 
 

20.03 – 10.04 Meteorologia - ştiinţă fără frontiere şi imprevizibilă ca vremea 

23 martie /Ziua mondială a meteorologiei 
 

Tema anului 2020 – „Clima și apa” 

Hol BRTȘ 

et.II 

Lupu E.  

Alexandrova G. 

Ivanova M. 

Coșleț E. 

 

12. 
 

20.03 – 03.04 
 

Gestionarea durabilă a resurselor forestiere – echilibrul ecologic al ţării  

/ Ziua internaţională a pădurii – 21 martie, declarată de ONU în anul 2013. / 

 2010-2020 Deceniul de luptă împotriva deșertificării;   

 2011-2020 Deceniul pentru Biodiversitate;  

                                       Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă –   Obiectivul nr. 2 

                                   Obiectivul nr.13 

                                   Obiectivul nr.15 

                                   Obiectivul nr.16 

 

Hol BRTȘ 

et.II 

 

Nistreanu L. 

Jitari E. 

Tulgara T. 

Morari S. 

Capcanari L.  

 

Trimestrul  II 

 

 

 

13. 

 

APRILIE 

03.04 – 22.05 

 

 
 

Contabilitatea financiară a întreprinderii  
/ 4 aprilie – Ziua contabilului (prin Decret  prezidențial Nr. 646  din  30.11.2010). / 

 

Hol BRTȘ 

et.II 

 
 

Nistreanu L. 

Jitari E. 

Celpan T. 

Morari S. 

Capcanari L. 

 

14. 
 

07.04 – 23.04 

 

Fitoterapia şi apiterapia pentru o viaţă sănătoasă. Adoptă un mod de viaţă sănătos 

împreună cu biblioteca.  

 /7 aprilie - Ziua mondială a sănătăţii (Se sărbătorește din 1950, la inițiativa 

Organizației Mondiale a Sănătății, pentru promovarea cunoștințelor despre 

sănătate și atragerea atenției asupra unor probleme globale în domeniul 

sănătății.) / 

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă – Obiectivul nr.3   

 

Hol BRTȘ 

et.II 

 

Nistreanu L. 

Jitari E. 

Tulgara T. 

Morari S. 

Capcanari L. 
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15. 
 

23.04 – 07.05 

Bibliotecarii - cei mai înalți demnitari ai cărților  

/ Ziua bibliotecarului - 23 aprilie. Decretul Președintelui Republicii  Moldova nr.189-V din 

08 februarie 2010. Ziua Internaţională a Cărţii şi a Dreptului de Autor - 23 aprilie. Se 

sărbătoreşte în întreaga lume din anul 1995, la iniţiativa UNESCO. /   
 

Hol BRTȘ 

et.II 

Nistreanu L. 

Jitari E. 

Tulgara T. 

Morari S. 

Capcanari L. 
 

 

16. 

 

 

 

23.04 - 08.05 

Dreptul de autor în era inteligenței artificiale  

/23 - aprilie - Ziua mondială a cărților și a drepturilor de autor 

Hol BRTȘ  

et.II 

Lupu E.  

Coșleț E. 

Alexandrova G. 

Ivanova M. 
 

17. 
 

23.04 – 10.05 
Dezvoltarea tehnologică a proprietății intelectuale 

/ 26 aprilie Ziua Internațională a Proprietății Intelectuale/ -  

Tema anului 2020 – „Inovați pentru un viitor verde”. 

Campania Zilei Mondiale a Proprietății Intelectuale din acest an – ,,Inovația și drepturile 

de proprietate intelectuală -  centrul eforturilor de a crea un viitor verde”. 

Hol BRTȘ  

et.II 

Lupu E.  

Alexandrova G. 

Ivanova M. 

Coșleț E. 

 

 

18. 

 

MAI 

06.05 - 19.05 

 

Evaluarea brandului și mărcile comerciale 

Brandul, mai mult decât un simplu nume 

Hol BRTȘ 

 et.II 

Lupu E.  

Coșleț E. 

Alexandrova G. 

Ivanova M.  

 

19. 
 

08.05 – 14.05 

Ziua Europei este ziua ta / Ziua Europei - 9 mai.(A fost declarată în 1985, marcând,ca prim 

pas în construcția Europei unite, Declarația din 9 mai 1950, prin care Robert Schuman, 

ministrul de externe al Franței, a propus Germaniei și altor state europene să pună bazele 

concrete ale unei federații europene indispensabile pentru menținerea păcii).  

Hol BRTȘ  

et.II 

Nistreanu L. 

Jitari E. 

Tulgara T. 

Morari S. 

Capcanari L. 

 

20. 
 

15.05 – 29.05 
 

Tehnologii de informare şi comunicare - promotori ai schimbărilor din societate. 

 / 17 mai – Ziua internaţională a telecomunicaţiilor şi societăţii informaţionale 

– Instituită de ONU în 2006, prin Rezoluţia 60/252, pentru a informa publicul 

larg despre beneficiile Internetului,tehnologiilor informaţionale şi de 

comunicare,pentru înlăturarea obstacolelor de ordin tehnologic. /  

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă – Obiectivul nr.9 

Hol BRTȘ  

et.II 

Nistreanu L. 

Jitari E. 

Tulgara T. 

Morari S. 

Capcanari L. 
 

 

21. 
 

20.05 – 31.05 
Metrologia - știința a măsurărilor - rol esențial în descoperirea și inovarea științifică 

/20 mai - Ziua Mondială a Metrologiei /   Tema anului 2020 - ? 

Hol BRTȘ  

et.II 

Lupu E.  

Coșleț E. 

Alexandrova G. 

Ivanova M. 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=289104
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=289104
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Interna%C8%9Bional%C4%83_a_c%C4%83r%C8%9Bii_%C8%99i_a_drepturilor_de_autor#cite_note-3
http://en.unesco.org/
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22. 
 

IUNIE 

01.06 – 22.06 

Produse lactate – tehnologii şi reţete de obţinere  

/ 1 iunie - Ziua mondială a laptelui.- Instituită în 2001 de către Organizaţia Naţiunilor Unite 

pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO, Food and Agriculture 

Organization).  

 2016-2025  Deceniul de acţiune privind alimentaţia 

 Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă – Obiectivul nr.2 

                                                                          Obiectivul nr.3 

Hol BRTȘ  

et.II 

Nistreanu L. 

Jitari E. 

Tulgara T. 

Morari S. 

Capcanari L. 
 

 

23. 
 

04.06 – 24.06 

 

 

 
 

Securitatea mediului și ecologia sănătății”. / 5 iunie - Ziua Internaţională a Mediului/  

 - 2011 - 2020 Deceniul de acţiune pentru biodiversitate 

 - 2010 - 2020 Deceniul pentru deşerturi şi combaterea 

deșertificării 

-  Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă –  Obiectivul nr.15 

                                                                            Obiectivul nr.16 

Hol BRTȘ 

 et.II 

Lupu E.  

Coșleț E. 

Alexandrova G. 

Ivanova M. 

 

24. 
 

20.06 -30.06 

 

 

 

Inventatorii şi raţionalizatorii - promotorii progresului tehnico-ştiinţific 
/27iunie - Ziua inventatorului şi raţionalizatorului (ultima sâmbătă a lunii/  

Tema anului 2020 - ? 

Hol BRTȘ  

et.II 

 

Lupu E.  

Coșleț E. 

Alexandrova G. 

Ivanova M. 
 

 

25. 
 

23.06 – 10.07 

 

Eficientizarea administraţiei publice – oportunităţi şi provocări actuale 

 / 23 iunie – Ziua funcţionarului public (în Republica Moldova) / 

Hol BRTȘ 

et. II 
 

Nistreanu L. 

Jitari E. 

Tulgara T. 

Morari S. 

Capcanari L. 
 

 

Trimestrul  III 

 
 

26. 

 

IULIE 

11.07 – 03.08 

Politici în domeniul populației – prioritate națională / 11 iulie - Ziua mondială a 

populaţiei. Acest eveniment a fost marcat pentru prima dată în 1989, la recomandarea 

Consiliului Director al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Data de 11 iulie a 

fost aleasă ca urmare a atingerii cifrei de cinci miliarde a populației globale, în această zi a 

anului 1987. / 

Hol BRTȘ  

et. II 

Nistreanu L. 

Jitari E. 

Tulgara T. 

Morari S. 

Capcanari L. 
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27. 
15.07 – 30.07 

 

Mediul intern de afaceri - întreprinderi de panificatie din Republica Moldova Hol BRTȘ  

et. II 

Lupu E.  

Alexandrova G. 

Ivanova M. 

Coșleț E. 

 
 

28. 

 

AUGUST 

04.08 – 25.08 

Suport arhitectural în construcții: tehnologii, tendințe și perspective    

 / Ziua lucrătorului din construcţii - a doua duminică a lunii august. 

 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 307 din  17.05.1994 / 

Hol BRTȘ  

et. II 

 

Nistreanu L. 

Jitari E. 

Morari S.  

Coșleț E. 

Alexandrova G. 
 

29. 
 

25.08 – 10.09 
Limba română - expresia unităţii şi spiritualității neamului românesc.                                                   

Ornamentul – element și simbol.                                                                                                                                   
/ 27 august – Sărbătoarea Națională Ziua Independenţei ,  

31 august – Sărbătoarea Națională Ziua Limbii / 

Hol BRTȘ  

et. II 

 

Nistreanu L. 

Jitari E. 

Tulgara T. 

Morari S. 

Capcanari L. 
 

 
 

30. 

 

SEPTEMBRIE 
 

09.09 - 20.09 

 

Securitatea datelor - necesitate în păstrarea și menținerea informației 

/ 9 septembrie - Ziua lucrătorului Serviciului de Informaţii şi Securitate 

Hol BRTȘ  

et.II 

Lupu E.  

Alexandrova G. 

Ivanova M. 

Coșleț E. 
 

31. 
 

11.09  - 25.09 

Parametrii de calitate a apei - acţiuni de protejare 

 / Ziua mondială a monitorizării calităţii apei – 18 septembrie / 

 2018-2028  Deceniul de acțiune Apa pentru dezvoltare 

durabilă. 

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă – Obiectivul nr.6 

                                                                       Obiectivul nr.14 

Hol BRTȘ  

et.II 

Nistreanu L. 

Jitari E. 

Tulgara T. 

Morari S. 

Capcanari L.  

 

32. 
 

25.09 – 17.10 

Evaluarea competitivității economice - obiectiv strategic al țării / Ziua economistului din 

Republica Moldova, ultima duminică a lunii septembrie. Hotărârea Guvernului Republicii 

Moldova Nr. 1281 din  30.09.2002. / 

Hol BRTȘ  

et.II 

Nistreanu L. 

Jitari E. 

Tulgara T. 

Morari S. 

Capcanari L. 
 

33. 
 

28.09 – 10.10 
Dreptului fiecărui cetățean - accesul la informaţiile de interes public 

Cunoaşterea este cheia putereii, a participării şi reformei 

/ 28 septembrie - Ziua internațională a dreptului de a ști / 

 

Hol BRTȘ  

et.II 

Lupu E.  

Alexandrova G. 

Ivanova M. 

Coșleț E. 

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
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Trimestrul IV 
 

 

34. 

 

OCTOMBRIE 

02.10 – 16.10 Vinul moldovenesc – excelenţă prin exigenţă 

/ Ziua Naţională a Vinului, ediția a XIX-a, 2020. / 

 

Hol BRTȘ  

et.II 

 

Nistreanu L. 

Jitari E. 

Tulgara T. 

Morari S. 

Capcanari L. 
 

35. 
14.10 – 24.10 

 

Importanţa standardizării internaţionale în economia globală” 

 /14 octombrie - Ziua Mondiala a Standardizării / 

Tema anului 2020 - ? 

19 - 23 octombrie - Săptămâna Mondială a Standardelor 2020 - Washington 

Hol BRTȘ  

et.II 

Lupu E.  

Alexandrova G. 

Ivanova M. 

Coșleț E. 
 

36. 
16.10 – 06.11 Alimentația - o poartă deschisă sănătății / Ziua Mondială a Alimentaţiei - 16 octombrie, 

declarată de Adunarea Generală a ONU, Ziua mondială a pâinii - 16 octombrie (a fost 

adoptată la reuniunea ONU în 1979, prin Rezoluţia A/RES/35/70. Scopul – sensibilizarea 

opiniei publice cu privire la problema alimentară mondială și consolidarea solidarității în 

lupta împotriva foametei, malnutriției și sărăciei) / 

 2019-2028  Deceniul agriculturii familiale. 

 2016-2025  Deceniul de acţiune privind alimentaţia 

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă – Obiectivul nr.2 

Hol BRTȘ  

et.II 

Nistreanu L. 

Jitari E. 

Tulgara T. 

Morari S. 

Capcanari L. 

 

 

37. 
 

octombrie 
Creşterea economică în condiţiile globalizării: metode de dezvoltare durabilă  / În 

cadrul Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-Practice, ediţia a 15-a, organizată de INCE cu 

acelaşi generic. / 

  

38. 22.10 – 02. 11 
Tehnologiile informației și comunicațiilor – potențialul pentru noi soluții la 

provocările dezvoltării 
/ 24 octombrie - Ziua Mondială a Dezvoltării Informaţionale/ 

Hol BRTȘ  

et.II 

Lupu E.  

Coșleț E. 

Alexandrova G. 

Ivanova M. 
 

39. 

 

 

octombrie 
Accesul Deschis. Programul EIFL-OA Moldova asigură dezvoltarea Accesului 

Deschis în baza iniţiativei Accesului Deschis de la Budapesta(februarie 2002); 

Declaraţia de la Bethesda privind politica editorială (iunie 2003); Declaraţia de 

la Berlin privind Accesul Deschis la Cunoştinţe în domeniul Ştiinţei şi Ştiinţelor 

Umanitare (octombrie 2003)  

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă – Obiectivul nr.17 
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40. 

 

NOIEMBRIE 

06.11 - 24.11 

Știința pentru un viitor durabil / Ziua Internațională a Științei pentru Pace și 

Dezvoltare – 10 noiembrie. Proclamată de UNESCO la 2 noiembrie 2001 în cadrul 

celei de-a 31-a sesiuni a Conferinței generale, prin Rezoluția 20/31C. Ziua Ştiinţei 

în R. Moldova 10 noiembrie. /    

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă – Obiectivul nr.9 

                                                                       Obiectivul nr.17   

 Nistreanu L. 

Jitari E. 

Tulgara T. 

Morari S. 

Capcanari L. 

Lupu E.  

Coșleț E. 

Alexandrova G. 
 

41. 
10.11 – 24.11 Îmbunătățirea calității expertizei în domeniul securității industriale într-un mediu 

digital  / 12 noiembrie / Ziua Mondială a Calității 

Hol BRTȘ 

et.II 

Alexandrova G. 

Coșleț E. 

Ivanova M.  

Lupu E. 

42. 20.11 – 10.12 Televiziunea - simbol pentru comunicare şi globalizare în lumea contemporană  

/21 noiembrie - Ziua Internațională a Televiziunii/ 

Hol BRTȘ  

et.II 

Lupu E. 

Alexandrova G. 

Coșleț E.  

Ivanova M. 
 

43. 
25-11 – 14.12 Bob cu bob se face lan: valorificarea culturilor cerealiere / Ziua lucrătorului din 

agricultură şi industria prelucrătoare – a patra zi de duminică a lunii 

noiembrie. / 

2019-2028  Deceniul agriculturii familiale. 

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă – Obiectivul nr.2 

                                                                         Obiectivul nr.13 

Hol BRTȘ  

et.II 

Nistreanu L. 

Jitari E. 

Tulgara T. 

Morari S. 

Capcanari L. 

 

 

44. 

 

DECEMBRIE 

14.12 – 24.12 

Mobilitatea teritorială a populației – provocări demografice 

 / Ziua internațională a migranților – 18 decembrie / 

 

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă – Obiectivul nr.8 

Hol BRTȘ  

et.II 

Nistreanu L. 

Jitari E. 

Tulgara T. 

Morari S. 

Capcanari L.  

 

45. 
 

20.12 – 31.12 
Tehnologii de eficienţă energetică – optimizări şi soluţii oportune 

/ 22decembrie - Ziua energeticianului/  
 

- 2014 -2024 Deceniul energiei durabile pentru toţi 

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă  – Obiectivul nr.7  
 

Hol BRTȘ  

et.II 

Lupu E. 

Alexandrova G. 

Coșleț E. 

 Ivanova M. 
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46. 

 

24.12 – 11.01 Inovațiile ca obiect al activității de investiții 
 

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă – Obiectivul nr.9 

 

Hol BRTȘ 

 et.II 

Nistreanu L. 

Jitari E. 

Tulgara T. 

Morari S. 

Capcanari L.  

 

Expoziţii extramuros 
 

 

1. 

13.03 – 16.03  Drepturile consumatorului. O provocare pentru afaceri! Expoziţie de cărţi, 

publicaţii periodice, documente tehnico-normative, cu prilejul Zilei Mondiale 

a Dreptului Consumatorului.     

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă – Obiectivul nr.12 

UCCM Nistreanu L. 

Jitari E. 

Tulgara T. 

Morari S. 

Capcanari L. 
 

2. 
14.05 - 17.05 FOOD & DRINKS  

Expoziţie internaţională specializată de produse alimentare şi materii prime 

pentru producerea acestora, ediţia a XXVII-a.  

CIE Moldexpo Tot colectivul 

3. 14.05 - 17.05 FOOD    TECHNOLOGY   

Expoziţie internaţională specializată de echipamente şi tehnologii pentru 

industria alimentară şi de prelucrare, ediţia a XXVII-a. 

CIE Moldexpo Tot colectivul 

4. 14.10 - 17.10 FARMER  

Expoziţie-târg internaţională specializată de produse, utilaje, tehnologii 

agricole şi meşteşuguri, ediţia a XXIII-a.  

CIE Moldexpo Tot colectivul 

 

5. 
14.10 - 17.10 MOLDAGROTECH (autumn)    

Expoziţie internaţională specializată de maşini, echipamente şi tehnologii 

pentru complexul agroindustrial, ediţia a XXXIX-a. 

CIE Moldexpo Tot colectivul 

http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/sustainable-development-goals/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure.html
http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/sustainable-development-goals/goal-12-responsible-consumption-and-production.html
http://www.farmer.moldexpo.md/

